
نبُـــــــاٌ 

 2008البيانات الرئيسية لعام 

الوضع بالنسبة 
لمعاهدة حظر األلغام 

ليست دولة طرف 

التموث 
، ذخيرة فرعية، غاـ مضادة لممركبات أؿألغاـ مضادة لألفراد، 

. قذائؼ غير منفجرة أخرل

المساحة المقدرة من 
التموث 

مف مناطؽ القتاؿ  2كـ15,81مف المساحة الممغمة 2كـ 74
. شمؿ مناطؽ بارزة تحتكل عمى مخمفات ذخيرة عنقكديةكت

. (  130:2007)   28   2008 فيالضحايا 

األعداد المقدرة من 
/ الناجيين من األلغام
المتفجرات من 
. مخمفات الحرب

. 2.720لكف ال يقؿ عف  غير معركؼ

 فيتطهير األلغام 
2008 

. ممغمةمناطؽ اؿاؿمف  2ـ 119.918

. مخمفات ذخيرة عنقكدية تحتكل عمى التي مف المناطؽ 2كـ 10

تعمم ل متمقينعدد ال
 2008 فيالمخاطر 

425.000 

دعم مكافحة األلغام 
 2008 في

(.   مميكف دكالر 28.3: 2007)مميكف دكالر  27.8: الدكلى

(.      مميكف دكالر 5.5: 2007) مميكف دكالر 5.5: القكمى
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: عشر سُىاثليىجس 

تراجع التقدـ تجاه التحاؽ الجميكرية المبنانية  إلىيؿ كحزب اهلل أدل الصراع بيف إسرائ
امتنعت لبناف عف التصكيت لصالح قرار الجمعية العمكمية لألمـ . األلغاـبمعاىدة حظر 

االجتماعات  فيقدـ سنكيا التفاقية حظر األلغاـ، لكنيا شاركت بانتظاـ ذل مُي اؿالمتحدة 
. المتعمقة باالتفاقية

، 2000مايك  فيلبناف قبؿ انسحابيا  فييؿ األلغاـ المضادة لألفراد استخدمت إسرائ
االستخداـ اإلسرائيمى أداف مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف التابع لألمـ المتحدة 

. 2006 فيلأللغاـ المضادة لألفراد أثناء الصراع مع حزب اهلل 
كمائف عمى قكات األمـ المتحدة  فيحزب اهلل استخدـ األلغاـ المضادة لألفراد  أفيبدك 

استخدـ فتح اإلسالـ أفخخة  2007ك فى .  2006عاـ  في( فؿماليكف)لبناف  فيالمؤقتة 
.  فف الفمسطينييمر لالجئيعسؾـ فيفجرة مف

تمكثت لبناف باأللغاـ كالمتفجرات مف مخمفات الحرب خاصة مخمفات الذخيرة العنقكدية 
كنتيجة لمصراع  1990 فيعاـ كانتيت 15دامت لمدة  التي ةاألىميكذلؾ كميراث لمصراعات 

ذخيرة فرعية غير منفجرة تـ نشرىا  500.000 إلىأسفر الصراع عف ما يصؿ  .مع إسرائيؿ 
. ق بالذخيرة العنقكديةقذؼمكقع تـ  1.000عبر أكثر مف 

 في، أبمغت األمـ المتحدة كالمنظمات األىمية عف عجز كبير 2009بداية عاـ  في
زالة أقؿ إلىإلزالة الذخيرة الفرعية المتبقية مما أدل التمكيؿ  السمطة  أف. إغالؽ العمميات كا 

 في .مكافحة األلغاـالقكمية المبنانية لمكافحة األلغاـ كىى ىيئة حككمية مسئكلة عف سياسة 
 إلىقامت األمـ المتحدة بتسميـ مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف  2009يناير 

  . نانية كأصبح المركز األقميمى لمكافحة األلغاـالحككمة المب
، أبمغ كالن مف مركز مصادر األلغاـ األرضية 2008 إلى 1999كفى الفترة مف 

ضحية مف  511لجامعة بالمند كمركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف عف إجمالى 
(. جريح 411قتيؿ،  100)المتفجرات مف مخمفات الحرب / األلغاـ

المتفجرات مف / ضحية مف األلغاـ 703الفترة حدد مراقب مرصد األلغاـ  كخالؿ نفس
يرجع العدد اإلضافي . ( غير معركفيف 16جريح،  567قتيؿ،  120)مخمفات الحرب 
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التقارير اإلعالمية كالمعمكمات المقدمة مف  إلىلمضحايا إلجمالى مراقب مرصد األلغاـ 
. المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ

معيات األىمية ىى أكؿ مف بدأ القياـ بتعمـ المخاطر بدعـ مف مركز مصادر الج أف 
األلغاـ األرضية كمساعدة الشعكب النركيجية كاليكنيسيؼ كفى ظؿ تنسيؽ المركز المبنانى 

قاـ بتنفيذه متطكعيف مف خالؿ نشاطات عمى أساس مجتمعى مع  ك .لمكافحة األلغاـ
كما . مع استخداـ كسائؿ األعالـ 2004ل منذ مدرسالتركيز عمى تعمـ المخاطر عمى أساس 

 2000عاـ  فيمف جنكب لبناف تـ تقديـ تعمـ المخاطر لمطكارئ عقب االنسحاب اإلسرئيمى 
. الشماؿ فيمخيـ نير البارد الفمسطينى  فيكالصراع  2006عاـ  فيكالحرب مع إسرائيؿ 

سنت الجكدة منذ لبناف كما تح فيازداد نطاؽ تقديـ خدمات مساعدة الضحايا  
كتشمؿ نقؿ الطكارلء كما امتدت كتحسنت خدمات الرعاية الضحية لمطكارلء .1999

كقامت . خدمات إعادة التأىيؿ إلىكما زاد استيداؼ كالكصكؿ . كالرعاية الصحية المستمرة
. مساعدة الكثير مف الناجييف كأسرىـ فيكاإلجتماعى  أيضان مشاريع الدمج اإلقتصادل 

مف تكمفة الخدمات كالنقؿ كنقص الكعى بالخدمات المتاحة عكائؽ  كما يعد كالن 
تحسف  أنو إالالتنسيؽ ما زاؿ مشكمة  أفكبالرغـ مف . ىذه الخدمات إلىلمناجييف لمكصكؿ 

مع إنشاء لجنة التكجيو القكمية لمساعدة الضحايا كالتى تقدـ برنامج لغالبية المنظمات 
. التخطيط المنسؽ المعمكمات كلتبدأ فياألىمية لتشارؾ 

:- سيبست حظر األنغبو

،  فقد تراجع التقدـ اإليجابى تجاه االلتحاؽ ـاتفاقية حظر األلغا إلىـ لبناف لـ تنض
أغسطس  –يكليك  فيبسبب الصراع اإلسرائيمى مع حزب اهلل  2006 – 2005 فيباالتفاقية 
2006
المعاىدة بسبب  إلىلبناف طكيالن بمكقؼ أنيا لف تستطيع االنضماـ تمسكت . (1)

حكؿ تأميف الحدكد  ااىتماماتوأدت الى صب  2006الصراع المستمر مع إسرائيؿ كأف حرب 
السياسات األقميمية كالكضع  أفما زاؿ االنضماـ تحت الدراسة بالرغـ مف . (2)الجنكبية

أعطى تكقيع لبناف عمى اتفاقية  .قد يعكؽ خطكات التقدـ السياسى الداخمى الغير مستقر 
. معاىدة حظر األلغاـ إلىخيرة العنقكدية األمؿ عمى االنضماـ الذ
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لبناف عف التصكيت لصالح قرار الجمعية التابعة ، امتنعت 2008ديسمبر  2 في
التعميـ كالتنفيذ الكامؿ لمعاىدة حظر األلغاـ حيث  إلىالذل يدعك  42/63لألمـ المتحدة رقـ 

التصكيت، قالت لبناف أنيا تحتـر  تفسيركعند . (3)السنكات القادمة فيكاف ليا قرارات مماثمة 
" العدكاف"االتفاقية لكنيا لـ تنضـ إلييا نتيجة لشئكف خاصة بالدفاع عف النفس المنبعثة مف 

.  (4)اإلسرائيمى
 فيجينيؼ  فيالجيش المبنانى االجتماع التاسع لمدكؿ األطراؼ  فيحضر مندكب 

اشترؾ . المركز المبنانى لمكافحة األلغاـنشاطات تفاصيؿ بحيث قدـ بياف  2008نكفمبر 
 2009مايك  فيجينيؼ  فيالتكجييية جمسات الداخمية الجتماعات المجنة ؿا فيمدير المركز 

  .لكنو لـ يدلى بأل تصريحات
احفاقيت األسهحت انخقهيذيت  فينبُاٌ نيسج طرف 

ـ تصدؽ لكنيا ؿ 2008ديسمبر  3 فيكقعت لبناف عمى اتفاقية الذخيرة العنقكدية 
2009يكليك  1عمييا حتى 

(5) .
:- اإلَتبج، انُقم، انًخسوٌ، االستخذاو

ك تصدر األلغاـ المضادة ألـ تنتج مطمقان "أنيا عمى أكدت لبناف  2004نكفمبر  في
تقـك القكات المسمحة المبنانية بتخزيف عدد غير معركؼ مف األلغاـ المضادة . (6)لألفراد
ة األلغاـ مراقب مرصد األلغاـ حمدير المركز المبنانى لمكاؼأخبر  2008كفى مارس . لألفراد

 فيبة كميات صغيرة مف األلغاـ كالتى تعد أقؿ مف العدد المسمكح المخزكف يتككف مف  أف
. (7)معاىدة حظر األلغاـ ألغراض تدريبية

كما أداف مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف إسرائيؿ الستخداميا األلغاـ 
 .مسئكؿ إسرائيمى ذلؾ بينما أنكر 2006 فيألفراد أثناء الصراع مع حزب اهلل المضادة ؿ
قائد محمى تابع لحزب اهلل أصدر أكامره باستخداـ األلغاـ  أفذلؾ يبدك  إلىباإلضافة 

 2008 فيما ال يقؿ عف حادثتاف  فيالمضادة لألفراد كجزء مف الكمائف عمى قكات اليكنيفؿ 
(8) .
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استخدمت الجماعة المسمحة مف غير الدكؿ فتح اإلسالـ  2007مايك كيكنيك  في
نير  في يفنيمخيـ الالجئيف الفمسطي فياأللغاـ المضادة لممركبات كاألشركة المخففة المنفجرة 

. (9)البارد 
:- َطبق انًشكهت

:- انخهىد

باأللغاـ كالمتفجرات مف مخمفات الحرب خاصة مخمفات الذخيرة العنقكدية تمكثت لبناف 
كنتيجة  1990 فيعاـ كانتيت  15دامت لمدة  التيكميراث لمصراعات األىمية كذلؾ 

. لمصراع مع إسرائيؿ
جنكب لبناف بػ  فياهلل عف تمكث ثقيؿ  ببيف إسرائيؿ كحز 2006أسفر صراع 

ر ذخي 500.000حتكل عمى ما يقدر بػ مؤكديف كم بالذخيرة العنقكدية قذفكامكقع ُي  1.073
ت التقديرات حكؿ إجمالى تغير .أخرل مف القذائؼ الغير منفجرة فرعية غير منفجرة كأنكاع

منذ أغسطس  ةالمساحة الممكثة بمخمفات الذخيرة العنقكدية عمى مدار الثالث سنكات السابؽ
.  (10) 2كـ34األصؿ  في، كانت المساحة المقدرة 2006

حة المسا أف، أخبر مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف 2008كفى ديسمبر 
 إلىعدؿ المركز المبنانى ىذا الرقـ لينخفض  2009مايك  فيلكف  2كـ 48 إلىالممكثة تصؿ 

المشتبية بيا المتبقية الخطرة مف المناطؽ  2كـ 15.81كيشمؿ ىذا الرقـ عمى  2كـ 35.36
دـمف المناطؽ  455مع إزالة . (11)إلزالتيا   236.000ر بعض الخطرة المشتبية بيا كجد كُي

انظر الجدكؿ ) 2009غير منفجرة كبنكد مف القذائؼ الغير المنفجرة حتى مايك  ذخيرة فرعية
لغـ أرضى تـ تدميرىـ كجزء مف مشركع  5.794تدمير  إلىكذلؾ باإلضافة . (أسفؿ

. (12)التضامف العراقى كمشركع العادس كالذل تزامف مع إزالة الذخيرة العنقكدية 
 التي ـ مف الذخيرة العنقكدية 50ضمف  2ـؾ 2.5تيا ؿيكجد مف األراضى المتبقية إلزا

لـ يتـ إزالتيا ألف مالكى األرض رافضيف  2ـ 200.000مكقع يغطى  42كجدت مؤخران، 
مكقع عمى انيـ ذكل أكلكية  260تـ تحديد  2009كحتى مايك . (13)تكلى أعماؿ اإلزالة 

الزراعة ىى  أفبناءان عمى عجمة النمك الزراعى المكسمى حيث قصكل كمتكسطة لإلزالة 
. (14)جنكب لبناف  فيالكظيفة الرئيسية 
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قكات الدفاع اإلسرائيمى سممت بيانات فنية  أف، أعمنت اليكنيفؿ 2009مايك  14كفى 
لبناف أثناء صراع  فيخدمت استُي  التيالعنقكدية عف القذؼ كالخرائط الخاصة بالذخيرة 

يـ التسجيالت قد أعاؽ عمميـ تأخير إسرائيؿ لتقد أفذكرت منظمات إزالة األلغاـ  .2006
راؿ العميد محمد فيمى فكما أخبر الج .قدمتيا إسرائيؿ التيكما رحبكا بالبيانات كالخرائط 

 فيقد أرسمت ىذه الخرائط كانت إسرائيؿ  إذا" IRINمدير المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ، 
الضحايا، لكف بعد ثالث عندما طُيمب منيا ىذا كنا قد استطعنا إنقاذ الكثير مف  2006عاـ 

. (15)"سنكات ما فائدة ىذه الخرائط؟
يصبح خاليان  أفالجنكب يجب  أف، كردان عمى تأكيدات األمـ المتحدة 2009فبراير  في

، 2008نياية  فيثـ  2007نياية  فيمف التمكث الناتج عف مخمفات الذخيرة العنقكدية أكالن 
 إلىأنيـ بحاجة "ركز اإلقميمي لمكافحة األلغاـ ذكر المكاء الككلكنيؿ حساـ فاكيو مدير الـ

  .(16)مف حجـ المشكمة " لإلقالؿ"عاميف إضافييف 
 2009يكليك  فيعينة برنامج األمـ المتحدة لمتنمية كقد أدعى مكظؼ لضماف الجكدة 

مشكمة الذخيرة  أفلبناف  فيمع أفراد مكافحة األلغاـ لمعمؿ عمى إزالة األلغاـ األرضية 
2010منتصؼ  فيكذلؾ " أقؿ بكثير"ة سكؼ تككف العنقكدم

أيضان مدير كقد ذكر  .(17)
فريؽ لتطيير األلغاـ يقكمكا بإزالة  20 أفلبناف  فيبرنامج المجمكعة االستشارية لأللغاـ 

سكؼ  2ـؾ 16تطيير المساحة المقدرة المتبقية كىى  أفلكؿ يـك عمؿ مما يعنى  2ـ 800
.  IRINكىذا نقالن عف . (18)تتطمب ثماف أعكاـ لتطييرىا 

إلزالة مناطؽ فقط فريؽ  14خطط المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ  2009مايك  في
يكنيك  في 50أكثر مف  إلىانخفضت )قيكد التمكيؿ  إلىكيرجع ذلؾ  جنكب لبنافالقتاؿ عبر 

2008 )(19) .
ب صراع تعكرت بسب التي)بتحديد مشكمة األلغاـ األرضية قاـ مسح أثار األلغاـ 

باأللغاـ كالقذائؼ الغير  مف األرض قد تأثرت 2كـ 150 أفحيث قدرت لبناف (. 2006
المبنانى لمكافحة األلغاـ مف تقدير المساحة  ، زاد المركز2009أكائؿ عاـ  في .منفجرة

. 2كـ 165 إلىالممغمة لتصؿ 
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سجؿ المركز . (20) 2كـ 74ليتبقى  2كـ 91، تـ اإلفراج عف 2009كحتى مايك 
الجنكب : يعمؿ بيا التيالثالث أقاليـ  فيمنطقة خطره  2.314المبنانى لمكافحة األلغاـ 

. (21)، جباؿ لُيبناف، النباتية(جبؿ لبناف)
 2009عذد انًُاطق انخطرة حخً يايى 

منطقة العمل 
عدد المناطق 

الخطرة 
المساحة 
الممغمة 

حقول 
األلغام 

اإلجمالى 

 651 225 172 254الجنكب 

 131 42 71 18ناف جباؿ لُيب

 1.532 832 211 489النباتية 

 2.314 1.099 454 761اإلجمالى 

الجنكب عمى طكؿ الخط األزرؽ الذل  في، ما زاؿ يكجد ألغاـ أرضية 2008كبنياية 
سرائيؿ كالمناطؽ شماؿ نيراألمـ المتحدة بي حددتة الميتانى ككادل بكو كعبر جبؿ  ف لبناف كا 
. لبناف

لغـ أرضى  375.000مكافحة األلغاـ جنكب لبناف أنو ما زاؿ يكجد قدر مركز تنسيؽ 
مف غطى مساحة أكثر كـ داخؿ األراضى المبنانية لتُي  3 إلىعمى طكؿ الخط األزرؽ كتصؿ 

منطقة ممغمة عمى طكؿ  14قامت قكات اليكنيفؿ بتطيير  2008 فيكقد ذكر أنو . 2كـ 7
. (22)الخط األزرؽ 

ؾ بيف الجيش المبنانى كالجماعة اإلسالمية المسمحة أسفرت المعار 2007مايك  في
مخيـ الالجئيف الفمسطينييف بنير البارد عف تمكث بالقذائؼ الغير منفجرة  فيفتح اإلسالـ 

.  (23)ككضع األشركة المفخخة بكاسطة فتح اإلسالـ كالتى تشمؿ ألغاـ مضادة لألفراد 
بإجراء تقييـ سريع لممخاطر قامت المجمكعة االستشارية لأللغاـ  2008أبريؿ  في

المخيـ قد تمكثت بالقذائؼ الغير منفجرة لكف  فيكؿ المناطؽ  أفلفرؽ المسح حيث كجد 
. (24)كسط المخيـ  فيتكجد أعمى معدالت التمكث 
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. ستخداـ ىذا المسح ألغراض تخطيطيةقامت منظمة العمؿ كاإلغاثة فيما بعد با
 فيإزالة القذائؼ المنفجرة عمى المستكل السطحى  عمميات فيقامت الجمعية الدكلية لإلعاقة 

تطيير  فيفقد استطاعت الجمعية الدكلية لإلعاقة  .2009أبريؿ  21كحتى  2008أكتكبر 
. بند 6.000نير البارد حيث كجدت كدمرت  فيالمخيـ القديـ  في منطقة مف الثماف مناطؽ

قة كاثناف مف أعضاء الدكلية لإلعاكأثناء ىذه الفترة أصيب أحد مكظفى الجمعية 
كانت إصابة أحد أعضاء الجمعية : المنظمة األىمية المحمية بسبب انفجارات خارج السيطرة

.  (25)األىمية المحمية خطيرة حيث أنيما لـ يرتديا األجيزة الكقائية 
قرية  فيتحت األرض لحزب اهلل  انفجر مستكدع لألسمحة  2009مايك  14 في

يقع المستكدع  .اضحام أمحدكد اإلسرائيمية لكف لـ يسفر عف كـ شماؿ اؿ 16سميـ  خيربت
. (26)مبنى ميجكر كيحرسو ميمشيو تابعة لحزب اهلل  في

 أفأخبر لكركل السكرتير العاـ لعمميات حفظ السالـ مجمس االمف  2009يكليك  في
تكل حزب اهلل كاف يخزف األسمحة، كطبقا لمكركل كانت المنشأة المخزكف بيا األسمحة ال تح

" محتفظ بيا فعميان "ل حزب اهلل، لكنيا كانت مميئة بأسمحة ععمى احتياطى ذخيرة قديمة كما أد
(27)  .

احتكائيا عمى أسمحة ساعدت  فيكأثناء التحقيقات تـ الكشؼ عف ثالث بيكت مشتبية 
، حيث أصيب ثالث أفراد مف قكات اليكنيفؿ إصابات طفيفة عند اندالع عمى بقاء االنفجار

 فيباكات بيف قكات اليكنيفؿ كالسكاف المحمييف الذيف يعارضكا دكر قكات اليكنيفؿ االشت
  . (28)عف إصابة جندل لبنانى أثر انفجار أثناء التحقيؽ األخبارالتحقيؽ، فقد تـ 

 

 

 :انضحبيب
(29). 
ضحية جديدة مف  28حدد مراقب مرصد األلغاـ ما ال يقؿ عف   2008عاـ في

سجؿ المركز المبنانى ( جرحى 26قتمى،  2)لبناف  فيمخمفات الحرب  األلغاـ كالمتفجرات مف
مايك  إلى 2008البيانات لمفترة مف  أف إلىلكنو أشار . (30)مف الضحايا  20لمكارد األلغاـ 
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غير كاممة حيث أنو لـ يستكمؿ التحقؽ مف كؿ الحكادث مع المركز المبنانى لمكافحة  2009
 2008 فييؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف حادثة إزالة كاحدة كما أخبر مركز تنس.(31)األلغاـ

جنكب  فيأيتراف  فيمزيؿ األلغاـ بمجيكى قتؿ مف جراء ذخيرة فرعية أثناء عمميات اإلزالة 
. (32)لبناف 

كما ذكر مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ التابع لألمـ المتحدة أنيـ يستطيعكا إخبار 
كذلؾ . زالة التابعة لميكنيفؿ فقط كليس عف كؿ الحكادثمرصد األلغاـ عف بيانات حكادث اإل

 2009مف يناير الضحايا عف  األخبارألف المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ يتكلى مسئكلية 
حاالت إضافية مف  7كما حدد تحميؿ مراقب مرصد األلغاـ لمتقارير الطبية . (33)فصاعدا 
. الضحايا

المركز المبنانى لمكافحة  بإجرائوالذل يقـك )ايا كبناءان عمى المسح الجارل مف الضح
يناير  1الحػرب لمفترة مف  المتفجرات مف مخمفات/ إجمالى ضحايا األلغاـ فإف( األلغاـ
( صبى 15مف الذككر،  39 :جرحى  4قتيؿ، 50) 54كاف  2009يك  ما إلى 2008
 فيالمضادة لألفراد  كتسببت األلغاـضحية  36كقكع  فيالذخيرة الفرعية العنقكدية تسببت 
كقكع ضحيتاف كما تسببت  فيالذخيرة المضادة لممركبات تسببت  ضحايا ك 6كقكع 

كقكع ثالث  فيضحايا كأجيزة غير معركفة  7كقكع  فيالمتفجرات مف مخمفات الحرب 
ضحايا كانكا  9 (37)كاف النشاط المشترؾ األغمب كقت كقكع الحادثة ىك الزراعة  .ضحايا
لـ . (34)(القكات المسمحة المبنانية فيمدنييف كعضك كاحد  8)ليات التطيير عـ فيعامميف 
تقديـ نتيجة سنكية بالبيانات بالرغـ مف الطمب لمكافحة األلغاـ  المركز المبنانى يستطيع
. (35)المتكرر

 130انخفاضان بارزان مقارنة بػ  2008عاـ  فيعدد الضحايا المبمغ عنيـ انخفض 
 39قتيؿ،  37)2007 فيلمتفجرات مف مخمفات الحرب تـ تسجيميا ا/ ضحية مف األلغاـ

مف المفترض أنو ( جريح 176قتيؿ،  31) 2006 في اصحية تـ اإلبالغ غنو 207( جريح
ذكر المركز المبنانى . 2008 إلى 2006اإلبالغ عف الحاالت مف الفترة  فييكجد نقص 

. مف عممية التحقؽبياناتو غير كاممة لعدـ االنتياء  أفلمكارد األلغاـ 
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كقد حدد  2009 فيالمتفجرات مف مخمفات الحرب / استمر كقكع الضحايا مف األلغاـ
كما حدد أيضان . مراقب مرصد األلغاـ كقكع خمس ضحايا كيشمكا قتيالف كثالث جرحى

. ثالث ضحايا مف خالؿ تحميؿ التقارير اإلعالمية
كانكا أربعة مف الضحايا  .(36)يتاف كأبمغ المركز المبنانى لمكارد األلغاـ عف كقكع ضح

ذككر كصبى كاحد، كقد أصيب اثناف مف جراء األلغاـ المضادة لألفراد كتسببت الذخيرة 
يناير  فيثالث ضحايا المتبقييف، كقد أصيب عامؿ إزالة مف المدنييف اؿكقكع  فيالفرعية 

اإلبالغ عف  فيص بذخيرة فرعية أثناء عمميات اإلزالة، كمرة أخرل مف المحتمؿ كجكد نؽ
. الضحايا
 ـأبمغ المركز المبنانى لمكافحة األلغا .بناف غير معركؼ ؿ فيإجمالى عدد الضحايا  

ضحية مف  3.857، 2009يكنيك  إلى 1975يبمغ إجمالى عدد الضحايا لمفترة مف  أنو
حتى . (   37)لبناف  في( جريح 2.897قتيؿ،  960)المتفجرات مف مخمفات الحرب / األلغاـ
. (38)ناجى  2.720سجؿ المركز المبنانى لمكارد األلغاـ  2009يكليك 

ابمغ كالن مف المركز المبنانى لمكارد األلغاـ كمركز  2008 إلى 1999كفى الفترة مف 
المتفجرات مف / ضحية مف األلغاـ 511تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف عف إجمالى 

 ال قدموية لمضحايا التتاريخنات اؿابؽ البياال تتط( جريح 411قتيؿ،  100مخمفات الحرب 
قدمتيا  التيمع البيانات  2009 فيمراقب مرصد األلغاـ  إلىالمركز المبنانى لمكارد األلغاـ 

. ( 39)يرجع ىذا التعارض الى عممية التحقؽ الجارية  .األعكاـ السابقة فيبعض المنظمات 
المتفجرات مف / ضحية مف األلغاـ 703حدد مرصد مراقب األلغاـ كأثناء نفس العشر سنكات 

دد العدد اإلضافي مف حُي ( غير معركفيف 16جريح،  567قتيؿ،  120)مخمفات الحرب 
إجمالى مراقب مرصد األلغاـ مف خالؿ التقارير اإلعالمية كالمعمكمات المقدمة  فيالضحايا 

. (40)مف المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ
:- يىجس انًخاطر

المناطؽ الرئيسية الممكثة باأللغاـ كمخمفات  بكو عرب ناف كالنباتية كيُيعد جنكب لب
جانب كجكد مناطؽ أخرل متأثرة  إلىالذخيرة العنقكدية كالمتفجرات مف مخمفات الحرب 

منطقة المخيـ خاصة  فينير البارد  فيما زاؿ يكجد تمكث  . جبؿ لبناف فيباأللغاـ 
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األرض  فيرعى الغنـ  أكبزراعة  ميف اقتصادياالمزارعيف كرعاة األغناـ الذيف ىـ ممتز
عاـ  فيكجد تقييـ . (41)غالبية الضحايا مف الرجاؿ ثـ يتبعيـ األطفاؿ مف الجنسييف . الممكثة
 أفبكجو عاـ مستكل عالى مف الكعى باأللغاـ كالذخيرة الفرعية بالرغـ مف يكجد  أنو 2007

قادريف عمى معرفة  أكيقة صحيحة نصؼ المستجيبيف فقط كانكا قادريف عمى كصفيـ بطر
. (42)تـ كضع عالمات كأسكار عمى غالبية المناطؽ الممغمة .  منطقة خطرة

:- اإلجخًاعيقخصادي األثر اإل

لبناف  فيحكؿ اآلثار االقتصادية المترتبة عمى تمكث الذخيرة العنقكدية دت دراسة كج
مف % 5 ما يقرب مفثؿ كانت زراعية حيث تـ 2006 فيتأثرت  التيناطؽ ـثمثى اؿ أف

إجمالى الخسائر الحالية كالمقدرة  أفمف المقدر  .جنكب لبناف فيإجمالى األراضى الزراعية 
. (43)مميكف دكالر  26.8 مميكف دكالر أمريكى ك 22.6مف بيف  مف اإلنتاج الزراعى ستتراكح

ات اإلزالة نتيجة لعممي 2008بنياية  أنوأبمغ مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف 
انخفض معدؿ الضحايا بشكؿ مذىؿ  2006أغسطس  فيالمكثفة منذ كقؼ إطالؽ النار 

مازالت الذخيرة العنقكدية كالقذائؼ الغير منفجرة تيدد  .كتجنب جنكب لبناف كارثة محققة
ىذه  فيىى المصدر الرئيسى لمدخؿ لكثير مف األشخاص  التيالمجتمعات كتعكؽ الزراعة 

. (44)المنطقة 
أعداد الكفيات  دية بمغةالتكمفة اإلقتصادية لمذخيرة العنقك أفدر تقرير البنؾ الدكلى ؽ

أما التكاليؼ الغير مباشرة  .مميكف دكالر 86 إلىمميكف دكالر  10كالمرضى تتراكح مف 
لمحكادث عمى الضحايا كأسُيرىـ  لاألثر العاطفى كالنفس,فتشمؿ الرعاية الصحية المستمرة 

. (45)ؿ عمى مف يعكلكف أسرىـ كتأثيره عمى النساء كاألطفاؿ كأثر خسارة الدخ

:- إدارة انبرَبيج وانتُسيك

:- يكبفحت األنغبو

كىى ىيئة كزارية  1998عاـ  فيالسمطة المبنانية لمكافحة األلغاـ أنشأ مجمس الكزراء 
 فياـ ىذه السمطة مسئكلة عف البرنامج القكمى لمكافحة األلغ. داخمية برئاسة كزارة الدفاع
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 لبناف فيالييئة التنسيقية لمكافحة األلغاـ ىك يُيعد المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ  .(46)لبناف
. (47)كمسئكلة عف تنفيذ كتنسيؽ برنامج مكافحة األلغاـ 

عمميات لمقكات عمؿ المسئكلة عف اؿاؿتعمؿ ىذه الييئة تحت رئاسة نائب رئيس ىيئة 
 في المسمحة بتنفيذ اإلستراتيجية النيائية لمدكؿ لمكافحة األلغاـ تقـك القكات .المسمحة المبنانية

صُيممت اإلستراتيجية النيائية لمدكؿ باالشتراؾ مع كزارة الدفاع الكطنى كمشركع . (48)لبناف 
كتشمؿ افتراضات التخطيط  .2004برنامج األمـ المتحدة لمتنمية لبناء كفاءة مكافحة األلغاـ 

. (49)نياية عمميات اإلزالة فيالمرغكب فيو لمبناف  لمكافحة األلغاـ كالكصؼ
كما كاف مخطط فقد انتقؿ مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف مف العمؿ تحت  

كانتقؿ مكقعة مف قايد . المركز اإلقميمي لمكافحة األلغاـ المنشأ حديثان  إلىإدارة األمـ المتحدة 
تتكالىا قكات  التيالجنكب فيما عدا  فياإلزالة  يتكلى المركز جميع عمميات. (50)نباتية  إلى

اليكنيفؿ حيث يقـك مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ التابع لألمـ المتحدة بتنسيؽ عمميات 
.  (51)اليكنيفؿ

كىك عممية مشتركة  2001عاـ  فيأنشأ مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف 
ز المبنانى لمكافحة األلغاـ كاألمارات العربية بيف خدمة األمـ المتحدة لمكافحة األلغاـ كالمرؾ

كىى منطقة شماؿ  6كىك مسئكؿ عف تنسيؽ اإلزالة اسفؿ نير الميتانى، المنطقة . المتحدة
المحافظة  فيأيضان عف جيزيف  كمسئكؿ. محافظة نباتية فيالميتانى مؤلفة مف حسبية كنباتية 

سمحة المبنانية جزء مف المركز اإلقميمي مع ىذا االنتقاؿ ستظؿ القكات الـ . (52)الجنكبية 
نباتية كستقـك ىيئة العمؿ المتبقية مف مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ التابع  فيلمكافحة األلغاـ 

زالة  فيلألمـ المتحدة بدعـ قكات اليكنيفؿ  زالة األلغاـ كا  عمميات إزالة مناطؽ القتاؿ كا 
اؿ عف طريؽ أعطاء منح دعـ ىذا االنتؽ إلىكقد خططت األمـ المتحدة  .القذائؼ المنفجرة
مدنية حكؿ عقكد األمـ المتحدة كذلؾ عمؿ مف ىيئة منح عينيو ك المعدات  لرأس الماؿ ك

2009خالؿ 
(53) .
:- تؼهى انًخبطر

تنسيؽ كاإلشراؼ عمى تعمـ المخاطر، تُيقدـ اؿيقـك المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ ب
البمد  فيمخاطر األلغاـ مجمكعات سياسية كمينية مختمفة لتعمـ اؿالمجنة التكجييية القكمية 
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ة كال مف كزارة التعميـ ككزار أفكما . يمثمكىا التيالمجتمعات  في العامميف ءكما تُيقدـ األعضا
كانت المجنة . (54) 2008عاـ  فيال يكجد أعضاء جدد الشئكف االجتماعية أيضان أعضاء ك

استكماؿ  فيبب الكضع السياسى الغير مستقر عندما تس 2008تجتمع بانتظاـ حتى مايك 
يمنع القانكف المحمى المنظمات الدكلية مف . (55) 2009النشاطات، كلـ تُيستأنؼ حتى أكائؿ 

. (56)لبناف  فيتقديـ تعمـ المخاطر 
يقـك المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ باألشراؼ عمى تعمـ المخاطر حيث يقـك بإجراء 

المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ عمى كما يتكلى األشراؼ أيضان . (57)ية زيارات ميدانية أسبكع
(58) .

 إلىيقـك كالن مف اليكنيسيؼ كمساعدة الشعكب النركيجية بتقديـ الدعـ الفنى كالمالى 
تقديـ الدعـ  فيبينما استمر المركز المبنانى لمكارد األلغاـ . (59)لجنة تكجيو تعمـ األلغاـ 

 7.000قدمت اليكنيسيؼ تمكيؿ بمبمغ  .(60)ألعضاء المجنة ط بيف المانحييف كالربالتدريبى 
بالرغـ مف أنيا خططت  2009 فيلكنيا استبعدت تعمـ المخاطر  2008دكالر لعاـ 

كما ساىمت مساعدة الشعكب . (61)لالحتفاظ باالستجابة الطارئة لكفاءة تعمـ المخاطر 
كخططت الستمرار تعمـ  2008عاـ  فيخاطر لنشاطات تعمـ الـ 76000النركيجية بمبمغ 

. (62) 2011لبناف حتى نياية عاـ  فيالمخاطر 
:- يسبػذة انضحبيب

 تكلى المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ المسئكلية الكاممة لتنسيؽ 2009بداية  في
قدمت لجنة التكجيو القكمى . (63)الضحايا لبناف حيث تضمف مساعدة  فيمكافحة األلغاـ 

يقـك بتنسيقيا كرئاستيا نظاـ  حيثدة الضحايا فرص لمشاركة المعمكمات بيف العامميف لمساع
إدارة المعمكمات لمكافحة األلغاـ التابع لممركز المبنانى لمكافحة األلغاـ القسـ الرئيسي 

. لمساعدة الضحايا
. (64)بالرغـ مف ذلؾ انتقدت الجمعيات األىمية المجنة لنقص تخطيط مساعدة الضحايا

المتفجرات مف مخمفات الحرب عمى / بالرغـ مف كجكد نشاطات إيجابية لمناجييف مف األلغاـ
إنجازات كتنسيؽ عمى  إلىالنجاح ما زاؿ محمى كلـ يترجـ  أف إاللبناف  فيالمستكل المحمى 
. (65)المستكل القكمى
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:- جًغ انبيبَبث واإلدارة

كافحة األلغاـ مسئكؿ عف إدارة إدارة المعمكمات التابع لممركز المبنانى لـقسـ  أف
 2003 -2002بيانات مكافحة األلغاـ تشمؿ قاعدة بيانات مف مسح آثار األلغاـ لمفترة مف 

. عقب مسح أثار األلغاـ 2005 فيالفنى الذل بدء نتائج مشركع المسح  إلىكباإلضافة 
لخطة انظر أسفؿ قسـ ا. )ذلؾ نظاـ إدارة المعمكمات لمكافحة األلغاـ فيمُيستخدـ 

نظاـ إدارة  فييتـ تسجيؿ نشاطات تعمـ المخاطر . (66) (األلغاـاإلستراتيجية لمكافحة 
 ( 67).المعمكمات لمكافحة األلغاـ

/ يُيعد المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ المستكدع القكمى لبيانات ضحايا األلغاـ
ل لمكافحة األلغاـ اتخذ المركز المبناف 2009 في. لبناف فيالمتفجرات مف مخمفات الحرب 

 مف  بداية. لبنػاف فييتـ جمعيا مػف عامميف مختمفيف  التيبيانات الضحايا الخطكات لتكحيد 
، تكلى المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ منفردا مسئكلية نشاطات مكافحة 2009يناير  1

. لبناف كتشمؿ فحص كتكزيع بيانات الضحايا فياأللغاـ 
اـ إدارة نظ إلىت عف المعمكمات اإلحصائية حكؿ الضحايا طمبااؿلذا يجب تكجيو كؿ 

كحده مساعدة ضحايا  المعمكمات لمكافحة األلغاـ التابع لممركز المبنانى لمكافحة األلغاـ ك
تـ تكحيد بيانات الضحايا المقدمة مف مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف . (68)األلغاـ 

داخؿ نظاـ إدارة المعمكمات  2009 – 2000لفترة مف كالمركز المبنانى لمكارد األلغاـ ؿ
. 2009يكنيك  فيلمكافحة األلغاـ 

قاعدة  في 2006بالرغـ مف ذلؾ فقد ظمت البيانات عف الضحايا قبيؿ أغسطس 
بيانات تباعة إلدارة المركز المبنانى لمكارد األلغاـ ككاف المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ يرجع 

. (69)لغاـ لتمقى كؿ البيانات عف ىذه الفترة مف قاعدة البيانات ىذهمراقب مرصد األ إلى
عف طريؽ  2009، 2008 فياأللغاـ بجمع البيانات قاـ المركز المبنانى مكافحة 

كؿ محافظو كتمقى معمكمات مف  في ككحدات مخابرات الجيش المجتمعي ربطاؿ مسئكلي
يقـك .  لبناف مكافحة المعمكمات جنكبكمركز تنسيؽ غاـ ؿلمكارد األ المبنانى خالؿ المركز

كيستجيب لكؿ الطمبات عف  بانتظاـالمركز المبنانى بتكزيع بيانات الضحايا عمى العامميف 
. (70)المعمكمات
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مف  2008 في الضحاياانات عف كما قاـ المركز المبنانى لمكارد األلغاـ بجمع بي
اجتماعييف يف دربيف كأخصائيبيانات ـ جامعيخالؿ شبكة عمؿ تغطى كؿ البمد مككنة مف 

كما احتفظ المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ . (71)الصحة فيمتخصصيف  كطالب جامعييف
بقاعدة بيانات شاممة عف معمكمات عف الضحايا كالتى تستخدـ كقاعدة معمكمات لمتخطيط 

. (72)لمشاريع مساعدة الضحايا

األلغاـ بالمرحمة األكلى مف مسح قاـ المركز المبنانى لمكافحة  2009 إلى، 2008 في
المتفجرات مف مخمفات الحرب قامت المرحمة األكلى بالتحقؽ مف قاعدة / ضحايا األلغاـ

المتفجرات مف مخمفات / بيانات نظاـ إدارة المعمكمات لمكافحة األلغاـ عف ضحايا األلغاـ
تقديـ  لىإييدؼ المسح  .  2006أغسطس  –كقعت منذ نياية صراع يكليك  التيالحرب 

المركز المبنانى لمكافحة  إلى( تشمؿ المساعدة المقدمة)البمد  فيمعمكمات عف كؿ ضحية 
لكف النتائج غير  2009يكليك  فيتـ االنتياء مف المرحمة األكلى مف جمع البيانات  .األلغاـ
 إلىيسعى المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ  .ىذا اإلصدار لمراقب مرصد األلغاـ فيمتاحة 

ستقـك المرحمة الثانية . (73)الحصكؿ عمى تمكيؿ مف أجؿ مرحمتيف إضافيتيف مف المسح 
، كستغطى المرحمة الثالثة الضحايا 2006أغسطس  إلى 2000بتغطية الضحايا لمفترة مف 

. (74) 2000قبيؿ عاـ 
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 2009حخً يايى  برَايج يكافحت األنغاو فيانعايهيٍ 

والنشاطات العاممون القوميون 
ير تطه

األلغام 
تعمم 

المخاطر 
جمع بيانات 
الضحايا 

مساعدة 
الضحايا 

    Xالقكات المسمحة المبنانية 

    الجمعيات األهمية 

    Xمساعدة الكنيسة الدانماركية 

    Xالجمعية الدكلية لإلعاقة 

    Xالمجمكعة االستشارية لأللغاـ 

 X X X Xمساعدة الشعكب النركيجية 

    Xية لخدمات اإلنقاذ الككالة السكيد

    انشركبث انتجبريت  

    Xتيؾ باؾ 

    كتبئب انيىَيفم 

    Xبمجيكا 

    Xالصيف 

    Xفرنسا 

    Xإيطاليا 

    Xأسبانيا 
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:- انخطظ

:- انخطت اإلستراتيجيت نًكبفحت األنغبو

س نتائج لتعؾ 2012 إلى 2008تبنت لبناف خطة طكيمة المدل لمفترة مف  2007 في
كاف اليدؼ األكؿ تنفيذ المسكح  .2007 فيكاف مخطط ليا  التيكاإلزالة  2006صراع 

حددىا مسح آثار ألغاـ  التيالفنية كمحك آثار كؿ المجتمعات المرتفعة كالمتكسطة التأثر 
2011كذلؾ بحمكؿ  2003 – 2002

مجتمع عالى التأثر  82حدد مسح اثار األلغاـ  . (75)
لديو القدرة التنسيقيو كالمسح الفنى المذاف  أفكز المبنانى لمكافحة األلغاـ ذكر المر. ( 76)

خمس سنكات كذلؾ مع  فييمكناىـ مف إزالة كؿ المجتمعات المرتفعة كالمتكسطة التأثر 
. (77)ض كجكد الدعـ الكافى مف المانحيفافترا

عاـ  في" التأثر خالية مف"الدكلة النيائية كالتى تيدؼ لجعؿ لبناف  إستراتيجيةأنشأت 
فإنيا تقدـ . (78)اإلنسانية إلنقاذ الحياة كلدعـ خطط التنمية القكمية لجمع االحتياجات  2004
صدرت خطة عمؿ أُي  .(79)خط ارشادل تنفيذل كاتجاه لمخطط طكيمة المدل كالسنكية 12

كنشاطات تتضمف حماالت مجتمعية ك 2008 – 2007سنكية لتعمـ المخاطر لمفترة مف 
. (80)كتقييمات للـ مخاطر عمى أساس مدرسة كتدريب عمى تعمـ المخاطر كتعإعالمي

 2008 فيفقد تـ مراجعة الخطة طكيمة المدل لممركز المبنانى لمكافحة األلغاـ 
تنمية المعايير كالخطكط اإلرشادية كنظاـ  إلىكتيدؼ  2008 – 2007لتغطى الفترة مف 

كخطة شاممة  تنسيؽ كافية لتجنب االزدكاجية لتكميؼ أعضاء لجنة التكجيو القكمية كآليات
نظاـ تقييـ بأنشاء يقـك المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ .  ( 81)لمدة خمس سنكات بمؤشرات 

كقد أبمغ المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ عف  .(82)لمشاريع مساعدة الضحاياكمتابعة حيادل 
كما . ( 83)عف إلغاء كجمع بعض البرامج تنفيذ الخطة مما أسفرت  في" قضايا فنية"كجكد 

الخطة لـ تنفذ بعد مف قبؿ لجنة التكجيو القكمية  أفأبمغ المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ 
. (84)لمساعدة الضحايا

  

 

:- ديج يكبفحت األنغبو يغ إػبدة انبُبء وانتًُيت
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عادة البناء ككالة التنسيؽ الحكـك  .ية لممشاريع التنمكيةيُيعد المجمس المبنانى لمتنمية كا 
عادة البناء دعـ  في يشترؾ كالن مف برنامج األمـ المتحدة لمتنمية كالمجمس المبنانى لمتنمية كا 

جنكب لبناف حيث تتمقى المجتمعات  فيإعادة التأىيؿ االجتماعى االقتصادل بعد الصراع 
عادة تنمية األ فيالمتأثرة باأللغاـ كالمتفجرات مف مخمفات الحرب المساعدة  عماؿ التجارية كا 

. بناء البنية التحتية كتدريب المكارد البشرية
، تمقى مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف نيابةن عف كؿ 2008سبتمبر  في

الى ف السنكية لالجئيف لمكتب المبعكث العلبناف جائزة نانس فيالعامميف ألغراض إنسانية 
ءان عمى مساىماتيـ ألمف كأماف األشخاص المشرديف كذلؾ بنا. ع لألمـ المتحدةلالجئيف التاب

ديسمبر استخدـ مركز  في .لبناف كالتقديـ اآلمف لممساعدة اإلنسانية ماؿداخميان كالعائديف 
شراء  فيدكالر  100.000تقدر بػ  التيالجائزة المالية لبناف تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب 

.  (85)جنكب لبناف  فيبقرة عمى سبع مجتمعات زراعية  300كتكزيع 

:- انًسئىنيت انقىييت

- :االنتساو بًكبفحت األنغبو ويسبػذة انضحبيب

لقد تبنت سياسة قكمية لمكافحة  . العمـك ممتزمة بمكافحة األلغاـ فيتبدك لبناف 
دارة مكافحة األلغاـ كتكلت مسئكلية تنسيؽ ( خطة لمدة خمس سنكات)األلغاـ  . لبناف  فيكا 

جنكب لبناف مف األمـ  فيت كزارة الدفاع الكطنى مسئكلية التنسيؽ تكؿ 2009كفى بداية 
. المتحدة

- :اإلدارة انقىييت

قاـ برنامج . مف قبؿ األمـ المتحدة يُيدار برنامج لبناف بإدارة قكمية مع الدعـ المستمر 
قديـ عف طريؽ تاألمـ المتحدة لمتنمية بدعـ التنمية المؤسسية لممركز المبنانى لمكافحة األلغاـ 
 .(86) 2001مستشار فنى دكلى كتكنكلكجيا معمكمات قكمية كىيئة عمؿ إدارية منذ عاـ 

األلغاـ بإدارة المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ جنكب قامت خدمة األمـ المتحدة لمكافحة 
المركز  إلىكتحكيمو  2009يناير  فيالحككمة  إلىحتى تسميمو  2000لبناف ابتداءان مف 

استمرت خدمة األمـ المتحدة لمكافحة األلغاـ  2009كفى عاـ  . كافحة األلغاـاألقميمى لـ
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المركز اإلقميمى لمكافحة األلغاـ عف طريؽ مركز تنسيؽ  إلىتقديـ المشكرة الفنية  في
كفى يكليك عييف برنامج األمـ المتحدة لمتنمية . مكافحة األلغاـ التابع لألمـ المتحدة

ديـ المشكرة الفنية لممركز األقميمى لمكافحة األلغاـ كالمركز إدارة الجكدة لتؽ فيمتخصص 
عينت خدمة األمـ المتحدة لمكافحة األلغاـ مسئكؿ انتقالى مف  .(87)لمكافحة األلغاـ المبنانى

المسئكلية  إلىالمتحدة لتسييؿ االنتقاؿ  لألمـمركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ التابع 
 21قدـ بأف كى مكف السكرتير العاـ لألمـ المتحدة  2009يكليك  11كفى  . (88)الحككمية
ىيئة عمؿ مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ التابع لألمـ المتحدة تقديرات لمجيكداتو  إلىجائزة 

2006صراع  إلىاالستجابة  في
تقديـ برامج كخدمات  فيتعترؼ ىذه الجائرة بالتمييز  .(89)

. منظمة األمـ المتحدة

- :األنغبوانتشريغ انقىيى نًكبفحت 

المرتبة مف  فيكىك ىيئة أعمى )كافؽ المكتب القكمى لتطيير األلغاـ  2007مايك  في
كالتى تضع الييكؿ التنظيمى  عمى سياسة مكافحة األلغاـ( المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ

 . لمكافحة األلغاـ كتعطى المكتب القكمى لمكافحة األلغاـ مسئكلية إدارة برامج مكافحة األلغاـ
نشاء  تتضمف الكثيقة السياسية ىيكؿ مكافحة األلغاـ كىيئات مفكضة لعمميات إزالة األلغاـ كا 

تتككف مف مندكبيف لبرنامج األمـ المتحدة لمتنمية كالبنؾ الدكلى مجمكعة لمدعـ الدكلى كالتى 
كما  .كبرامج منح دعـ خفض معدؿ الفقر كسفراء مف الدكؿ المانحة كصندكؽ النقد الدكلى

. (90)معاىدة حظر األلغاـؿاالنضماـ  فيلبناف تأمؿ  أفرت ذؾ

:- إجراءاث انخشغيم انذائًت/ وانًعايير انقىييت نًكافحت األنغا

يتـ إجراء إزالة األلغاـ كالمتفجرات مف مخمفات الحرب طبقا لممعايير كالخطكط 
. كافحة األلغاـاإلرشادية الفنية القكمية كالتى ىى مكضكعة عمى أساس المعايير الدكلية لـ

إزالة األلغاـ بناءان عمى تمسكيـ بالمعايير كالخطكط اإلرشادية الفنية  فييتـ تكميؼ العامميف 
. (91)القكمية

المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ بمراجعة العكدة النيائية مف المعايير القكمية لتعمـ قاـ 
كير المعايير كالخطكط تـ تط 2009 – 2008كخالؿ الفترة مف . (92) 2009حتى مايك 
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اإلرشادية القكمية لمساعدة الضحايا تحت إشراؼ المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ كالدعـ 
. (93)الفنى مف المركز المبنانى لمكارد األلغاـ كتمكيؿ مف رؤية العالـ

:- انبرَبيج اثتقييى

نسقيا مركز  مالتبمراجعة إزالة الطكارلء قامت خدمة األمـ المتحدة لمكافحة األلغاـ 
االستجابة العامة كانت  أفكالتى استنتجت  .2007 فيتنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف 

سريعة كفعالة بالرغـ مف نقص التخطيط الطارلء كأف االستجابة السريعة لألمـ المتحدة 
. القصيرة المرتفعةإلطار العمؿ كانت مالئمة عمى نطاؽ كبير كلمطكارلء 

تحسيف التعاكف بيف ككاالت األمـ المتحدة مع  إلىالحاجة كقد حددت المراجعة 
زيادة التأكيد عمى تعمـ المخاطر خاصة بعد  إلىحاجة أيضان كليات مكافحة األلغاـ كاؿمسئ

    .(94) 2006اندفاع العائديف عقب صراع 
 فيلبناف  فيالضحايا عيف المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ مستشار لتقييـ مساعدة 

. (95) 2009، لكف النتائج غير متاحة حتى يكنيك 2009مايك 

- :تطهير األنغبو وإزانت يُبطك انقتبل

مف برنامج األمـ المتحدة لمتنمية كخدمة األمـ المتحدة لمكافحة األلغاـ أحرزت بدعـ 
قبيؿ  . 1975قتاؿ عقب الصراع المسمح منذ إزالة األلغاـ كمناطؽ اؿ فيلبناف تقدـ بارز 

 فيكالذل يمثؿ الخط األساسى لمشكمة األلغاـ األرضية  2003 – 2002لغاـ مسح آثار األ
لغـ مضاد  40.000مف األرض كتدمير  2كـ 20لبناف قامت القكات المسمحة المبنانية بإزالة 

 1990القذائؼ الغير منفجرة مف مف بند  60.000لغـ مضاد لممركبات،  5.500ك  لألفراد 
– 2003 .

كذلؾ مع  ةبأس بو مف األلغاـ كالذخيرة الفرعية الغير منفجر ما زاؿ يكجد تمكث ال
. استكممت غير منطقيةبأف إزالة مخمفات الذخيرة العنقكدية تقريبان  التكقعات األكلية أفإثبات 

كنتيجة  2008 فيانخفضت مصادر إزالة الذخيرة الفرعية تدريجيان انخفاضان بارزان 
 2009عاـ  فيلمكافحة األلغاـ المزيد مف اإلنخفاض لقيكد التمكيؿ كاجو المركز المبنانى 
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ك  .(96)أغمقت الجمعية الدكلية لإلعاقة عممياتيا بسبب نقص التمكيؿ  2008كفى نياية 
. (97)تبعيا باؾ تؾ أيضان بسبب نقص التمكيؿ 

ىا لكف .2008نياية  فيلمكافحة األلغاـ برنامجيا كما أنيت المؤسسة السكيسرية 
بتمكيؿ جديد مف القسـ الفيدرالى السكيسرل لمشئكف  2009أبريؿ  مؼمرة أخرل  عادت

لكف بنياية يكليك غادرت  .(98)أشير الستكماؿ إزالة الذخيرة الفرعية  4الخارجية لمدة 
الككالة  أفبمغ كقد أُي . (99)المؤسسة السكيسرية لمكافحة األلغاـ مرة أخرل بسبب نقص التمكيؿ

عمؽ عممياتيا بحمكؿ سبتمبر لفترة قصيرة بسبب التمكيؿ كقد تُي دية لخدمات اإلنقاذ تعمؿ السكم
2009 (100) .

 2008 فيإزانت يُبطك انقتبل 

 42.5مكافحة األلغاـ جنكب لبناف عف إزالة تنسيؽ  زمرؾ أعمف 2008ديسمبر  في
عاـ  في 2كـ 10جنكب لبناف كتشمؿ  فيمف مناطؽ القتاؿ  2كـ 48.1مف  2كـ

2008
قاـ المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ بمراجعة المناطؽ  2009 مايك 14كفى   .(101)
قدر المركز  .اإلزالة  إلىبحاجة  2كـ 15.9مدعيو أنو ما زاؿ يكجد  2كـ 35.4الممكثة 

مف المناطؽ المتبقية تتطمب إزالة لمطبقة % 10حكالى  أفالمبنانى لمكافحة األلغاـ 
ذخيرة العنقكدية أعمى مف الذل أبمغ عنو كما أبمغكا عف عدد مف مخمفات اؿ .ةالتحتسطحي

كجدتيا قكات  التيسابقان خاصة عدد الذخيرة  مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف
  .(102)الجيش المبنانى 

 
 

 2009يىجس نًشكهت يخهفاث انذخيرة انعُقىديت حخً يايى 

 2كـ 35.36المناطؽ الممكثة 

 2كـ 19.55تـ إزالتيا  التيالمناطؽ 
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 2كـ 15.81مناطؽ المتبقية اؿ

 194.447عُيثر عمييا  التيالذخيرة العنقكدية 

 5.794عُيثر عمييا  التياأللغاـ 

 41.051التى عُيثرعمييا  القذائؼ الغير متفجرة

 

 2009ُعثر عهيها أثُاء إزانت انذخيرة انعُقىديت حخً يايى انخيعذد وطراز انبُىد 

ة ـــالمنظم
الذخيرة الفرعية الغير 

ت ردم ُ  التيفجرة من
  التياأللغام 

دمرت  ُُ  
القذائف األخرى الغير 

ت رمدُ   التيمنفجرة 

 35.686 370 106.758القكات المسمحة المبنانية 

 3.491 302 28.068اليكنيفؿ 

 781 24 32.975المنظمات األىمية 

 1.042 5.098 25.263الشركات التجارية 

 51 0 1.563قكات الدفاع النيكزلندية 

 41.051 5.794 194.447جمالى اإل

 
تكقفت كؿ . (103) 2ـ119.918.000إزالة األلغاـ مف تطيير  تككف 2008 في

قذفت بالذخيرة  التيالمناطؽ كضع  إلىاستجابة  2006يكليك  فينشاطات إزالة األلغاـ 
زالة الذخيرة الفرعية  . (104)األكلكية   فيالعنقكدية كا 

مايك  فيإعادة بدء عمميات إزالة األلغاـ  عفلغاـ أبمغت المجمكعة االستشارية لأل
 فيجباؿ شكؼ  فيمتكؿ  فيبفريؽ كاحد لممسح الفنى كفريقاف مف الكالب الكاشفة لأللغاـ 
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  .2ـ 47.729تـ إزالة  2008كفى  .كسط لبناف كذلؾ بالتمكيؿ المقدـ مف المممكة المتحدة
 14.675ة االستشارية لأللغاـ بإزالة ، قامت المجمكع2009يكنيك  إلىكفى الفترة مف يناير 

. (105) 4آخريف كأثناء عمميات اإلزالة تـ العثكر عمى ألغاـ إسرائيمية رقـ  2ـ

لخط مجاكرة  ؿاؿالمناطؽ الممغمة بالعادسية  في 2ـ 70.000قامت باؾ تاؾ بإزالة 
ـ ت .مميةلغـ أثناء الع 4.569كما دمرت  2008سبتمبر  –الفترة مف يكليك  فياألزرؽ كذلؾ 

منطقة ممغمة  14تطيير كما قامت قكات اليكنيفؿ ب. اعتبار العادسية عمى انيا قد طُييرت
  .(106)لخط األزرؽ مجاكرة ؿ

بدأت الجمعية الدكلية لإلعاقة عمميات إزالة القذائؼ المنفجرة  2008كفى أكتكبر 
ة السطحية مخيـ نير البارد لالجئيف عمى الطبؽ في األنقاضمف  3ـ 500.000زالة أب

تعمؿ أربع فرؽ بالتعاكف مع  .(107) 2010بمكجب عقد مع األكنركا كىك سارل حتى مارس 
يتضمف . لتطيير مخيـ نير البارد القديـ كالمناطؽ المجاكرة لمقذائؼ المنفجرة مقاكؿ أنقاض

 مؼىيئة عمؿ األمـ المتحدة كالمقاكليف كالمقيميف  إلىالمشركع تقديـ بيانات مكجزة لمتكعية 
بتطيير منطقة كاحدة مف الجمعية الدكلية لإلعاقة قامت  .2009أبريؿ  21حتى المخيـ 

المركز المبنانى لمكافحة  أف.بند  6.000رت كدمرت ثُي المخيـ القديـ كعَع  فيالثماف مناطؽ 
 إلىاأللغاـ مسئكؿ عف ضماف الجكدة الخارجية كتقارير استكماؿ القضايا قبؿ تسميـ المنطقة 

عف دعـ مسئكلة أيضان  ركا لتخطيط عكدة األشخاص المشرديف مف المخيـ كمنظمة االكف
  .  (108)مشاريع التنمية كاإلغاثة اإلنسانية 
:- ػًهيت يشروع انتضبيٍ األيبراتى

خمفيا بعض تركت  2000مايك  فيعندما انسحبت إسرائيؿ مف جنكب لبناف 
ىذه  فيية المتحدة بدعـ اإلزالة دكلة األمارات العربقامت  .مف األلغاـ األرضية 400.000

تـ تطيير  2005 فيك  .مف خالؿ مشركع التضامف األماراتى 2001المنطقة منذ عاـ 
 فياستمرت دكلة اإلمارات  2006كعقب صراع . خمس مناطؽ مف أصؿ ست مناطؽ

مارس  فيكىى أخر منطقة متبقية  6كما تـ استكماؿ تطيير المنطقة  .(109)المشركع  
. (110)  2ـ 648.442تـ تطيير إجمالى  فقد.  2008
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. (111)  2008 – 1999يىجس اإلزانت يٍ 

األعــوام النشـــاط 
المناطق التي 

( 2م)ُطهرت 

األلغام المضادة 

لألفراد التي 

ُدمرت 

األلغام المضادة 

للمركبات التي 

ُدمرت 

القذائف الغير 

منفجرة التي 

ُدمرت 

الذخائر 

الفرعية التي 

ُدمرت 

األولى من المرحلة 

مشروع التضامن 

. األمارتى

2001-2005 4.932.434 56.455 1.637 4.211 0 

المرحلة الثانية من 

مشروع التضامن 

. األماراتى

2007-2008 972.442 509 464 391 0 

إزالة األلغام بناءاً على 

. مسح آثار األلغام
 0غير متاح غير متاح  125.000 91.000.000 2003-2008

غام في إزالة األل

العادسية 
 0غير متاح غير متاح  4.568 77.768 2008

اإلزالة التابعة 

للمجموعة االستشارية 

. لأللغام

2008 42.150 5 0 0 0 

المنطقة التي خفضت 

سوق  –بواسطة مسح 

. العزب

2005-2007 503.996 0 0 0 0 

ذخيرة فرعية غير 

. منفجرة
2006-2008 19.552.230 5.794 0 41.051 194.447 

 194.447 45.653 2.101 192.331 117,081.020 اإلجمالى 
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- :انجىدة فيانتحكى / ضًبٌ انجىدة

كيقـك المركز المبنانى . الداخمى الخاص بيا إلدارة الجكدةمنظمة النظاـ  لدل كؿ
الجكدة الخارجية طبقان لمنطقة  فيلمكافحة األلغاـ كالمركز األقميمى لمكافحة األلغاـ بالتحكـ 

ضماف الجكدة أثناء عمميات اإلزالة كبعد استكماليا كذلؾ بناءان تأكد مف يتـ اؿ. (112)مؿالع
 فياألعتبار  فيعامالف ىاماف تـ كضعيـ  .الجكدة فيحكـ تعمى إجراءات العمؿ الدائمة لؿ

تطيير األلغاـ ككيؼ يمكف استخداـ األرض بعد  فيلعامؿ حجـ العينة كىما مستكل تكميؼ ا
. رىااستكماؿ تطيي

- :تؼهى انًخبطر

تضمنت النشاطات . (113)نشاطات تعمـ المخاطرالمنظمات األىمية القكمية  تكلىت
تقديـ محاضرات لممزارعيف كأسرىـ كتقدـ المخاطر بكاسطة تالميذ المدارس حيث تضمنت 

لبناف كتشمؿ  فيغطت نشاطات تعمـ المخاطر كؿ المناطؽ الممكثة  .(114)أداء مسرحيات
الجنكب تعمـ المخاطر كما تمقت غالبية  فيتمقت كؿ المجتمعات . (115)انىلميتنير اشماؿ 

دـ تعمـ ؽُي . (116)ىذه المناطؽ ذات أكلكية أقؿ أفباقى البمد بدرجة أقؿ حيث  فيالمجتمعات 
.  (117)نير البارد لالجئيف الفمسطينييفمخيـ  فيكالمبنانييف  فالفمسطينيي إلىالمخاطر 

جرحى الحرب جمعية الجرحى ؿ: تعمـ المخاطر كىـجيو بتقديـ قاـ أعضاء لجنة التك
، جمعية رسالة اإلسالمية لمكشافة، الجمعية المبنانية (جمعية الجرحى)لبناف  فيكالمعاقيف 

النباتية، المجمس اإلسالمى  فيلرعاية المعاقيف، جمعية رؤية، جمعية رعاية المعاقيف 
كما قدـ المركز المبنانى لمكافحة  .االجتماعية لمصحة، الجمعية المبنانية لمصحة كالرعاية

 فيمساىمات أنترسكس كرؤية العالمية  إلىلؾ باإلضافة ذكالجيش  إلىاأللغاـ تعمـ المخاطر 
. (118)تعمـ المخاطر

اير كط 2008 فينباتية  فيشخص تعمـ المخاطر  425.000تمقى ما يقرب مف 
العدد مف مستفيديف مف نشاطات عمى يتككف ىذا . كبنت جبيؿ كحسبيو كراشيو كغرب بكة

أغسطس  في مجتمعى كيشمؿ أشخاص حضركا معرض كبير نظمتو جمعية الجرحى أساس
مستفيد بكاسطة المركز المبنانى لمكافحة  69.492 إلىتـ التكصؿ  :فمكتالميذ مدرسي 2008
األلغاـ  كما تمقت مجمكعات جديدة التدريب بكاسطة المركز المبنانى لمكافحة .(119)األلغاـ
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منظمة أىمية كالتى  فيالجنكب كنشطاء مف الشباب  فيكيشممكا أخصائيكف اجتماعيكف 
2008 فيتعمـ المخاطر  فيكانت ستبدأ 

تكعية مف خالؿ كما تـ إرساؿ رسائؿ . (120)
. (121)نقاط التفتيش العسكرية فيكما قاـ الجيش بتكزيع منشكرات . اإلعالـ

المناىج  فيانى عمى دمج رسائؿ تعمـ المخاطر عمؿ مركز مكافحة األلغاـ المبف
كذلؾ بدعـ مف اليكنيسيؼ كمساعدة الشعكب . (122)المدرسية كقاـ بتدريب المعمميف

يصبح تعمـ المخاطر جزء مف المنيج  أفمف المتكقع  2010كبحمكؿ  . (123)النركيجية
تـ  .(124)ـعااؿ فيست ساعات  أككستتككف مف جمسات لتعمـ المخاطر لمدة خمس  المدرسي

بية مع خمس دكرات تدرم إجراء، تـ 2008 أكتكبركفى  .ىاد لكف لـ يتـ طباعتتطكير المكا
كاف مخطط  الذاكرةإلنعاش  تدريب تأجيؿكما تـ . المعمميف الختيار رسائؿ تعمـ المخاطر

. (125)لو
المكتب  في المجتمعيلدل المركز المبنانى لتعمـ المخاطر مسئكلكف عف الربط 

منظمات التطيير لدييا قدره عمى  أف إلى باإلضافة. األلغاـالجنكب لمكافحة  فيليمى ؽاإل
 إلىكما قدـ أعضاء لجنة تكجيو تعمـ المخاطر معمكمات عف التمكث  .الربط المجتمعى
. (126)لمكافحة األلغاـالمركز المبنانى 

مع اليكنيسيؼ عف كما أسفر تقييـ لالحتياجات أجراه المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ 
كطبقا . (127)"محدكدان "المخاطر لكف أتباع السمككيات اآلمنة كاف  عف كجكد معمكمات كافية

أعداد الضحايا  فيلميكنيسيؼ فإف تعمـ المخاطر فعاالن كدؿ عمى ذلؾ االنخفاض المستمر 
( يصبح مف خالؿ المنيج التعميمى أفمثؿ ) ليككف عمى شكؿ مؤسس أف إلىلكنو بحاجة 

. (128)تجديد تقنيات التكعية مع
مايك  فيإعاقة نشاطات تعمـ المخاطر بشدة  فيالسياسى كالعنؼ األمف انعداـ  تسبب

تتمثؿ ىذه . (129)أكصى بيا التقييـ التيحيث منع تنفيذ العديد مف التكصيات  2008
شاركة، تنمية األىداؼ القياسية، تحسيف ميارات األتصاؿ، تقديـ التقنيات الـ: فيالتكصيات 

. مراجعة مكاد تعمـ المخاطر
العاـ الماضى كما  فيأبمغ عنيا اليكنيفؿ  التيكما تـ حؿ مشكمة الرسائؿ المتضاربة 

. (130)مناطؽ عممياتيـ فيقاـ اليكنيفؿ بإدارة تعمـ مخاطر محدكد 
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كعمى مدار العشر سنكات السابقة قامت المنظمات األىمية بإدارة تعمـ المخاطر أكالن 
 فيجامعة بممكند  فيالمركز المبنانى لمكارد األلغاـ أنشأىا  التية التكعية باأللغاـ مع لجف

ثـ مف خالؿ المجنة القكمية لتعمـ مخاطر األلغاـ برئاسة .  2001 إلى 1999الفترة مف 
(. 2007المكتب القكمى لتطيير األلغاـ حتى )المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ 

المراحؿ األكلى ثـ تعمـ مخاطر  فييـ تعمـ المخاطر كما قاـ ضباط الجيش بتقد
التنسيؽ  المقاـ األكؿ فى  فيكأصبح دكرىـ  2004لكف منذ .  2006الطكارلء عقب حرب 

كقاـ كالن مف المركز المبنانى لمكارد األلغاـ كمركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ .كالمراقبة كاألشراؼ 
كقدـ المركز المبنانى لمكارد  .دارة الربط المجتمعىإزالة األلغاـ بإ فيجنكب لبناف كالعامميف 

األلغاـ التدريب لدعـ تعمـ المخاطر بجانب الدعـ المالى كالفنى مف اليكنيسيؼ كمساعدة 
. الصميب األحمر المبنانى إلىالشعكب النركيجية كبكاسطة المجنة الدكلية لمصميب األحمر 

تعمـ  إلىخاصة عند الحاجة الجنكب  عمىالمقاـ األكؿ  فيركز تعمـ المخاطر 
مما أسفر . 2000مايك  فيمخاطر الطكارلء بعد االنسحاب اإلسرائيمى مف جنكب لبناف 

أغسطس  –كأيضا عقب حرب يكليك  .المناطؽ العسكرية السابقة إلىعف عكدة المدنييف 
ل الجنكب ممكثا بشدة بالذخيرة العنقكدية كالقذائؼ الغير منفجرة األخرعندما أصبح  2007
األجزاء  فيبدأ تعمـ المخاطر  2003كفى عاـ . (131)مجتمع 150عمى حكالى  مما أثر
مخيـ نير البارد  في 2007دـ تعمـ مخاطر الطكارلء عقب أزمة مايك الشماؿ كؽُي  فياألخرل 

. الشماؿ فيلالجئيف الفمسطينييف 
 كرش عمؿ،,  كتتضمف طرؽ تقديـ تعمـ المخاطر اجتماعات مجتمعية، محاضرات 

تمقى تعمـ المخاطر عمى   2004 جمسات نقاش، تكزيع المكاد، استخداـ األعالـ، كمنذ 
المقاـ األكؿ  فيدـ تعمـ المخاطر ؽُي  .المناطؽ المتأثرة باأللغاـ اىتماـ شديد فيأساس مدرسى 

كاف  2004عاـ  في. بدؿ سفر يأخذكف الذيف كانكا ةبكاسطة متطكعيف مف الجمعيات األىمي
منتفع  500.000 إلىكصؿ تعمـ المخاطر . 2006 في 318متطكع ليصبحكا  250 يكجد

لى مميكف منتفع لمفترة مف منتصؼ  2003منتصؼ  إلى 2002لمفترة مف منتصؼ   كا 
أكد  .(132)تقييمات االحتياجات إقميـ بإقميـ قبؿ التنفيذ اءرـ إج، ت2004منتصؼ  إلى 2003

كتقييـ أخر  2002فبراير  فياليكنيفؿ / فحة األلغاـتقييـ أجراه خدمة األمـ المتحدة لمكا
عمى ضركرة كقؼ  2002مارس  فيلممركز الدكلى لإلزالة ألغراض اإلنسانية بجينيؼ 
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كفى الفترة مف  .تقديـ تعمـ مخاطر أكثر مشاركة كتفاعؿ فيإصدار التكعية األدبية كالبدء 
لـ المخاطر كفى يناير كجد مسح أثار األلغاـ أشخاص قد تعرضكا لتع 2003 – 2002
األشخاص يتذكركا الرسائؿ كالطرؽ ككجدىا  أفكجد تقييـ أخر خارجى لميكنيسيؼ  2004

. ل المدارس مف خالؿ المعمميف المدربيفزيادة تركيز تعمـ المخاطر ؼ إلىمناسبة لكنو دعا 
: يسبػذة انضحبيب

لحرب غير معركؼ المتفجرات مف مخمفات ا/ العدد اإلجمالى لمناجييف مف األلغاـ أف
2.720لكف ما ال يقؿ عف 

لبناف المكارد البشرية الكافية كالمنشآت الطبية  فييكجد . (133)
المتفجرات مف مخمفات الحرب لكف التكمفة المرتفعة / لمقابمة احتياجات الناجييف مف األلغاـ

 كؿ إلىكاف مف المقرر الكصكؿ  .لمعالج كمكقع المنشآت مازالت تمثؿ عقبات لمبعض
دقيقة مف كؿ المجتمعات المكجكدة  30المنشآت الطبية لمطكارلء الحككمية كالخاصة خالؿ 

لكف ليست كؿ . (134)المتفجرات مف مخمفات الحرب/ المناطؽ المتأثرة باأللغاـ في
ىذه المناطؽ معدة أعدادان كافيان لتقديـ الرعاية الطبية المناسبة  فيالمستشفيات المكجكدة 

. (135)لمناجييف
نان تقدـ كزارة الصحة العامة الرعاية الطبية مجا .ما زالت تكمفة الخدمات مرتفعة لمكثير

 أفعمف كعندما أُي  .فالمتفجرات مف مخمفات الحرب لممكاطنيف المبنانيي/ لكؿ ضحايا األلغاـ
التكاليؼ الطبية أصبحت باىظة التكاليؼ كأف المصركفات الطبية لبعض الخدمات أصبحت 

.   (136)تقرر الكزارة عدـ الدفع لمخدمة أفمكف باىظة الثمف م
 فييحصمكا عمى رعاية صحية مجانية  أفكركت معاش لإلعاقة يمكف لمف لدييـ 

كؿ  أكبعض الحاالت المنتفعيف ال يغطكا ايا مف  فيالمراكز الطبية الحككمية لكف 
تـ انتقاد  .(138)الكطنيكف الغير لبنانيكف فال يستحقكا الدعـ الحككمى أما. (137)التكاليؼ

المتفجرات مف مخمفات الحرب لعدـ / تقدـ لمناجييف مف األلغاـ التيالخدمات الحككمية 
عالج الحاالت الخطيرة مع تكجيو النقد الخفيؼ لعدـ كجكد تنسيؽ بيف مجمكعة مف الخدمات 

الحرب بداية مف إعادة التأىيؿ المتفجرات مف مخمفات / الضركرية لمناجييف مف األلغاـ
. (139)إعادة الدمج االجتماعى االقتصادل إلىالبدنى 
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لبناف مجمكعة متنكعة مف البرامج كالمبادرات لألشخاص ذكل اإلعاقة  فييكجد 
القطاع  أفالمتفجرات مف مخمفات الحرب كذلؾ بالرغـ مف / يف مف األلغاـمكتشمؿ الناج

الدعـ الدكلى لمكافحة  فيحدث زيادة تصؿ الحد الذركة . يعتمد بشدة عمى التمكيؿ الدكلى
أعمف .2008لكف انخفض ىذا التمكيؿ انخفاضان بارزان بنياية  2006األلغاـ عقب صراع 

تكزيع الخدمات منع لبناف مف مقابمة  فيعدـ المساكاة  أفالمركز المبنانى لمكافحة األلغاـ 
الضحايا عف مساعدة  فيكما أبمغت المنظمات األىمية المشتركة . (140)حتياجات الكافية الا

 فيمما أسفر عف انخفاض  2008 فيلمساعدة الضحايا  لالتمكيؿ الدكؿ فيانخفاض بارز 
اإلزالة  إلىكاف يخصص غالبية التمكيؿ الحككمى لمكافحة األلغاـ  .(141)عدد كنطاؽ البرامج

. (142)مساعدة الضحايا إلىبينما يخصص مبمغ ضئيؿ مف التمكيؿ 
ل، كما العامة بتقديـ خدمات العالج الطب ككزارة الصحة كزارة الشئكف االجتماعيةتقـك 

المتفجرات مف / لغاـاألقدـ عدد مف المنظمات األىمية إعادة تأىيؿ شاممة لمناجييف مف 
كبالرغـ مف ذلؾ تركزت خدمات إعادة . (143)مخمفات الحرب كتشمؿ تكزيع األجيزة المساعدة

/ ؽ الغير متميزة اقتصاديا كالمتأثرة باأللغاـاطالمف في فتقرتكاُي المدف الكبيرة  فيالتأىيؿ 
كاف دعـ النفس المحدكد متاح مف خالؿ كزارة الشئكف  .(144)المتفجرات مف مخمفات الحرب

أغمب األحياف كبالتالى  فياالجتماعية كبعض المنظمات األىمية كذلؾ بالرغـ مف أنيا مكمفة 
. (145)متناكؿ بعض الناجييف فيليست 

 2008 فيالمنظمات األىمية بتنسيؽ مشاريع الدمج االقتصادل  قامت العديد مف
معدالت البطالة بيف األشخاص  أف إال. كتشمؿ التدريب المينى كالمشاريع المكلدة لمدخؿ

العديد مف  تدُيمر .(146)ذكل اإلعاقة مازالت مرتفعة كذلؾ نتيجة لمتمييز مف قبؿ الرؤساء
كقد أعمف  تقرير . (147)ـ يتـ إعادة إنشائيا بعدكؿ 2006صراع  فيالمشاريع المكلدة لمدخؿ 

 فيأنو  2009 – 2008عف التنمية البشرية القكمية لبرنامج األمـ المتحدة لمتنمية عف لبناف 
. (148)"ككنؾ معاؽ يزيد مف احتمالية الفقر"لبناف 

أقؿ مف متكسط الراتب الشيرل بمف األشخاص ذكل اإلعاقة يعيشكف % 41أكثر مف 
فقط التعميـ % 5استكمؿ . (149)ليس لدييـ تأميف صحى% 69غير متعمميف، % 38لمبمدة، 

ىذا يرجع أساسان  أفمف الجامعة كقد أعمف برنامج األمـ المتحدة لمتنمية % 3الثانكل كتخرج 
. (150)المدارس فيدمج التالميذ المعاقيف  فيالفشؿ  إلى



All translations of Landmine Monitor research products and media materials are for informational purposes. In case 
of discrepancy between the English text and any translation, the English text shall prevail.  

Full report available: http://lm.icbl.org/lm09_annual_report 

عاقة باإلريع خاص دافعت شبكة عمؿ لمنظمات اإلعاقة عف تنفيذ تش 2008 في
كقعت لبناف عمى  2007يكنيك  14، كفى 2009أصدرتو الحككمة المبنانية حتى يكنيك 

 29لكنيا حتى اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ األشخاص ذكل اإلعاقة كبركتكككليا االختيارل 
. لـ تصدؽ عمى صؾ االتفاقية 2009يكنيك 

:- َشبطبث يسبػذة انضحبيب

يو القكمية لمساعدة الضحايا بإدارة غالبية برامج مساعدة أعضاء لجنة التكجيقـك 
 التيكنتيجة لمعدد الكبير لممنظمات األىمية . المتفجرات مف مخمفات الحرب/ ضحايا األلغاـ

فقد يككف ىذا التقرير لبناف  فيالمتفجرات مف مخمفات الحرب / تعمؿ مع الناجييف مف األلغاـ
  .(151)لغاـ بالمعمكماتتزكد مراقب مرصد األ التيتضمف فقط المنظمات غير كامؿ كم

قامت مساعدة الشعكب التركيجية بدعـ مشاريع مساعدة الضحايا ماليان كالتى يقـك 
عد مساعدة تُي . لجنة تكجيو مساعدة الضحايا فيالجمعيات األىمية المحمية  اعضاء بتنفيذىا

تقدـ  التيمساعدة الضحايا  المجنة القكمية لتكجيو فيالشعكب النركيجية المنظمة الكحيدة 
دكالر لنشاطات  185.000قدمت مبمغ  2008كفى عاـ  .الضحاياؿ مشاريع مساعدة متمك

. مساعدة الضحايا
ت مساعدة الشعكب النركيجية الدعـ الفنى لممنظمات األىمية لتنفيذ نشاطات كما قدـ

ما تقـك مساعدة ؾ. حاالت خاصة فييقدـ الدعـ المباشر لمضحايا فقط , مساعدة الضحايا 
  .(152)ذكرتيا المنظمات األىمية المحمية التيالشعكب النركيجية بدعـ العديد مف النشاطات 

/ تعزيز مشاركة الناجييف مف األلغاـ إلى ركيجيةبرنامج مساعدة الشعكب الفييدؼ 
ف كالسياسات الخاصة مالمجتمع كزيادة تطبيؽ القكاني فيالمتفجرات مف مخمفات الحرب 

 إلىأطراؼ صناعية كأجيزة متحركة : قدمت مف خالؿ شركائيا ك .خاص ذكل اإلعاقةباألش
 إلىناجى كمشاريع مكلدة لمدخؿ  18 إلىناجى كتمكيؿ ليغطى التكاليؼ الطبية الكاممة  160
كما قامت مساعدة الشعكب  . ناجى 12 إلىكتمكيؿ ليغطى التكاليؼ التعميمية ناجى  20

. ناجى 15لرياضية لتعزيز الكضع االجتماعى لمناجييف كتشمؿ النركيجية بدعـ النشاطات ا
. (153)مركز جديد معدؿ  إلىناجى مف األلغاـ الكصكؿ  130كفى غرب بكة استطاع 
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ناجى مف  536 إلىقدمت جمعية المبنانية لصالح المعاقيف خدمات  2008 في
مساعدة لخدمات تضمنت ا( دمناجى جد 22كتشمؿ )المتفجرات مف مخمفات الحرب / األلغاـ
ناجى،  20 إلىكأعضاء صناعية ناجى بتقديـ الرعاية الطبية المستمرة، تقديـ أجيزة  126

عادة التأىيؿ البدنى  دائما بكاسطة الدعـ )ناجى  163 إلىثالثة ناجييف، كالدعـ النفسى  إلىكا 
القتصادل ناجى كالدعـ التعميمى كالدمج ا 12 إلىكالنشاطات الرياضية كاالجتماعية ( النظير

. (154)زيارة منزلية 139ناجى ك 105 إلىناجى كمساعدات غير طبية  19 إلى

المتفجرات / ناجى مف األلغاـ 300عممت جمعية الجرحى مع بعض  2008عاـ  في 
قدمت الجمعية المساعدة االجتماعية كالرعاية الطبية . (155)مف مخمفات الحرب كأسرىـ

عادة التأىيؿ البدنى كا كالتدريب المينى ألطراؼ الصناعية كالبرامج االقتصادية المستمرة كا 
يقدـ التمكيؿ مف قبؿ المانحكف المحميكف كمساعدة الشعكب . كالتدريب عمى ميارات الحياة

 2008التدريب المينى لعاـ  فيعدد الضحايا الذيف شارككا  فييكجد تزايد  . النركيجية
ىك نقص التمكيؿ لمقابمة  لالرئيسالتحدل  أفمقارنة باألعكاـ السابقة كقد أعمنت الجمعية 

. (156)ايااحتياجات الضح
 إلىالمساعدة المادية كالفنية  2008عاـ  فيقدـ الصندكؽ الدكلى إلعادة التأىيؿ 

تقـك الجمعية التعاكنية بتكجيو كتنظيـ . يفلتطكير الناجييف مف األلغاـ جزمالجمعية التعاكنية 
. ألعضائيااألعماؿ نشاطات 
اتجيت الجمعية نحك االستقالؿ المالى كالتنظيمى مع النقؿ التدريجى  2008 في

 2008كفى . أعضاء مف الصندكؽ الدكلى إلعادة التأىيؿ إلىلألصكؿ كالكظائؼ الفعالة 
دعـ بناء  أك/ ك المتفجرات مف مخمفات الحرب خامات / ناجى مف األلغاـ 173تمقى 

أشخاص أصيبكا مف جراء  10لتأىيؿ كيتضمف الكفاءة مف خالؿ الصندكؽ الدكلى إلعادة ا
2008 فيالمتفجرات مف مخمفات الحرب / األلغاـ

(157).   
المتفجرات / ناجى مف األلغاـ 47قامت رؤية لبناف الدكلية باشتراؾ  2008عاـ  في

/ المشاريع المكلدة لمدخؿ كساعدت أطفاؿ الناجييف مف األلغاـ فيمف مخمفات الحرب 
لتكعية استيدفت كما قامت بحممة ؿ .معسكر صيفى خالؿ ات الحرب مفالمتفجرات مف مخمؼ

/ كذلؾ لفشؿ النماذج السمبية لمناجييف مف األلغاـ. جنكب لبناف  فيشخص  10.000
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. المتفجرات مف مخمفات الحرب كلتشجيع الحككمة عمى تكقيع اتفاقية الذخيرة العنقكدية 
2009فبراير  فيأنيت رؤية الدكلية برنامجيا 

(158) .
اختتـ المركز المبنانى لمكارد األلغاـ مشركع مع جمعية رسالة  2008فبراير  في

اإلسالمية لمكشافة المسمميف بتمكيؿ مف رعاية أكست حيث قدمت التدريب عمى الحاسب 
كما قدـ المركز جمسات لمصحة العقمية مع . ناجى 15 إلىاآللى كفصكؿ لمغة اإلنجميزية 

عاـ  فيالمتفجرات مف مخمفات الحرب / لناجييف مف األلغاـعمـ النفس ؿ فيمتخصصيف 
. (159)ناجى 450قة مباشرة كغير مباشرة مع مكالتى تعمؿ بطر 2008

 إلىة السكيسرية لتطيير األلغاـ بتغطية تكاليؼ الرعاية الطبية المستمرة قامت المؤسس
قدمت الدعـ ، كما 2008عاـ  فيالمتفجرات مف مخمفات الحرب / ناجى مف األلغاـ 24

اثناف  إلىثالث ناجييف كالدعـ التعميمى  إلىاالقتصادية ثالث ناجييف كالمساعدة  إلىالنفسى 
التمكيؿ الدكلى خفض نطاؽ مشاريعيا  فياالنخفاض  أفكقد أعمنت المنظمة  .مف الناجييف

. (160)لضحايا بشكؿ بارزلمساعدة ا
 2006مف مارس  كأسرىـف ناجييانترسكس بتسييؿ المساعدات االقتصادية لؿقامت 

 برنامجاىا لمكافحة فيمككف مساعدة الضحايا  أنشاء قألعاديكجد خطط  ال .2008 إلى
. (161)األلغاـ
- :األنغبو ةحيكبفدػى 

المدل الشاممة  طكيمةرات لمتكاليؼ ليس عمى عمـ بالتقدم األلغاـمراقب مرصد  
. لبناف في( كمساعدة الضحايا مؿ تعمـ المخاطركتش) األلغاـة حمكاؼ تاحتياجالمقابمة 

مفصمة عف  استراتيجييو األلغاـحة لمكاؼ 2010 -2008المدل  طكيمة الخطةتقدـ 
تعبئة المكارد تعد  ةإستراتيجي أفلقى الضكء عمى تعبئو المكارد لفترة خمس سنكات كما تُي 

ؿ كذلؾ مع خطط عـ األلغاـلمكافحة  أىدافيالتحقيؽ كؿ  أساسيفيف رعنص أىـحدة مف كا
البناء : طكيمة المدل ىىالمسح الفنى القكمى لمخطة  أكلكيات أف .(162)نكيةمتكاممة س

، الكفاء بمساعدة الضحايا كتعمـ المخاطر مف األلغاـعمى القدرة، تنسيؽ مكافحة فظة كالمحا
. (163)د المتاحة كؿ عاـالمكار أساسخالؿ خطط عمؿ سنكية عمى 
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فحة األلغاـ جنكب لبناف تكمفة تقدر بػ ، أعمف مركز تنسيؽ مكا2008يكليك  في
لتغطية مصركفات  2008لعاـ ( يكركمميكف  7.31مف يقرب  ما)مميكف دكالر  10.77

جنكب  فيقذفت بالذخيرة العنقكدية  التيانجاز أىداؼ اإلزالة الرئيسية لممناطؽ "العمميات ك
. (164)عمقةمساعدات مالية كاسعة النطاؽ لمبرامج المت إلىىى الحاجة لبناف لتف

تـ تغطية نفقات مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف إلى حد كبير بكاسطة 
ميزانية المساعدة لقكات حفظ السالـ، صندكؽ الثقة التطكعى لمساعدة إزالة األلغاـ لخدمة 

مساىمات خطة  .األمـ المتحدة لمكافحة األلغاـ، صندكؽ الثقة لألمف اإلنساف األمـ المتحدة
. (165)السريعة األمـ المتحدة، مشركع التضامف األماراتى، التمكيؿ الثنائى  بةاالستجا

:- انذػى انقىيى نًكبفحت األنغبو

تقكيـ ميزانية القكات المسمحة . ال يكجد ميزانية قكمية لمكافحة األلغاـ فى لبناف 
ز المبنانى المرؾأعمف . فحة األلغاـ عمى المستكل القكمىلمجيش المبنانى بتغطية نفقات مكا

ما يقرب مف )مميكف دكالر  5.5لمكافحة األلغاـ أف إجمالى تمكيؿ الحككمة لمكافحة األلغاـ 
يشمؿ الدعـ القكمى الدعـ اإلدارل لمركز مكافحة  .2008فى عاـ ( مميكف يكرك 3.7
يكاء الجنكد، تكفي, ىندسى لمقكات المسمحة المبنانية ـ، النظاـ اؿااأللغ ر الدعـ الخاص بنقؿ كا 

أعمنت . ( 166)الكزارل الداخمى لبرنامج مكافحة األلغاـ المبنانىاألفراد، دعـ التنسيؽ، الدعـ 
. 2007مميكف دكالر لعاـ  5.5لبناف عف تمكيؿ قكمى يقدر بػ 

:- انتؼبوٌ انذونى وانًسبػذة

دكالر  27.768.535دكلة كالبعثة األكربية عف تقديـ  15، أعمنت 2008فى عاـ 
انخفض التمكيؿ الدكلى لمكافحة األلغاـ  .لمكافحة األلغاـ فى لبناف( كركم 18.856.808)

، ذكرت لبناف أف تعبئة 2008حتى نكفمبر .  2007عف عاـ % 2بحكالى  2008فى 
األسباب كراء انخفاض عد تُي  ـاأللغاالمكارد كالمنافسة مع البرامج األقميمية األخرل لمكافحة 

ذكر مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب  .(167)ضحاياالتمكيؿ كالدعـ الضعيؼ لمساعدة اؿ
التمكيؿ أسفر عف إغالؽ برنامجييف لتطيير األلغاـ مف سبع برامج  فيالعجز  أفلبناف 

2008الربع األخير مف عاـ  فيلتطيير األلغاـ لمنظمة أىمية 
انخفض عدد فرؽ  .(168)

يتصكر المركز . 2008عاـ  في 29 إلى 44جنكب لبناف مف  فيتعمؿ  التياإلزالة الفعمية 
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فريؽ فقط إلزالة  14 جدكق بحمكؿ أكتكبر سكؼ مأف 2009مايك  فيالمبنانى لمكافحة األلغاـ 
. (169)مناطؽ القتاؿ
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َقذا 2008نبُاٌ نعاو  فيانخًىيم انذونً نًكافحت األنغاو 
(170) .

 

الكمية تفاصيؿ المشركع المنظمات كالككاالت المنفذة المانحيف 

كزارة المساعدة األمريكية، المتحدة  الواليات
عدـ تكاثر ، مضاد الخارجية 

لإلرىاب، تطيير األلغاـ، البرامج 
المتعمقة 

مكافحة ألغاـ غير 
. دةمحد

دكالر  5.059.000

المؤسسة السكيسرية لمكافحة ية األورببعثةال
األلغاـ، الجمعية الدكلية لإلعاقة، 

مساعدة الكنيسة الدانماركية، 
. الستشارية لأللغاـالمجمكعة ا

/ إزالة األلغاـ
القذائؼ الغير 
منفجرة، تطيير 
. مناطؽ القتاؿ

دكالر  4.315.369
( يكرك 2.930.442)

مكافحة ألغاـ غير الككالة السكيدية لخدمات اإلنقاذ السويد 
. دةمحد

دكالر  2.867.096
(18.874.890 

SEK )

/ إزالة األلغاـمساعدة الشعكب النركيجية النرويج 
قذائؼ الغير اؿ

منفجرة، مساعدة 
الضحايا، تعمـ 

. المخاطر

دكالر  2.528.599
(14.253.656 

NOK )

صندكؽ الثقة التطكعى لمساعدة أسبانيا 
إزالة األلغاـ خدمة األمـ المتحدة 

لمكافحة األلغاـ، كزارة الدفاع 
ل المبنانى كطفاؿ

قذائؼ / إزالة ألغاـ
. غير منفجرة

دكالر  1.375.408
( كركم 934.000)



All translations of Landmine Monitor research products and media materials are for informational purposes. In case 
of discrepancy between the English text and any translation, the English text shall prevail.  

Full report available: http://lm.icbl.org/lm09_annual_report 

الكمية تفاصيؿ المشركع المنظمات كالككاالت المنفذة المانحيف 

مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ السعودية 
جنكب لبناف 

/ إزالة األلغاـ
القذائؼ الغير 

منفجرة 

دكالر  1.500.000

المجمكعة االستشارية لأللغاـ، المممكة المتحدة 
خدمة األمـ المتحدة لمكافحة 

األلغاـ 

/ إزالة األلغاـ
القذائؼ الغير 

منفجرة، بناء القدرة 

دكالر  1.102.882
(594.706 

( استرلينى

خدمة األمـ المتحدة لمكافحة الدانمارك 
األلغاـ 

اـ مكافحة ألغ
متكاممة  

دكالر  982.500
(  كركنو5.000.000)

خدمة األمـ المتحدة لمكافحة هولندا 
األلغاـ 

دكالر  675.000دة غير محد

/ إزالة األلغاـالمجمكعة االستشارية لأللغاـ ألمانيا 
القذائؼ الغير 

منفجرة 

دكالر   662.670
( يكرك 540.000)

الجمعية الدكلية لإلعاقة، خدمة سويسرا 
األمـ المتحدة لمكافحة األلغاـ 

/ إزالة األلغاـ
القذائؼ الغير 

منفجرة 

دكالر  464.612
( فرنؾ 502.501)

مـ المتحدة لمكافحة خدمة األاستراليا 
 ـاأللغا

مكافحة ألغاـ 
متكاممة 

دكالر   426.850
دكالر  500.000)

( استرالى

دكالر  21.959.986 األجمالــــى 
( يكرك 14.912.390)

عيًُ: 2008نبُاٌ  فيانذعى انذونً نًكافحت األنغاو 
(171) .
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كانت متاحة  إذاالقيمة النقدية شكؿ الدعـ العينى المانحيف 

دكالر  4.953.826القذائؼ الغير منفجرة / ـكتيبة إزالة األلغابمجيكا 
( يكرك 3.364.000)

فرد إلزالة األلغاـ، أفراد  25تدريب سبانيا أ
تطيير األلغاـ بكاسطة اليكنيفؿ 

دكالر  854,724
( يكرك 580.418)

 

دوالر  5,808,550 اإلجمالـــى 
(3.944.814 )

كاشنطكف بتقديـ الدعـ السعكدل عمى شكؿ  قامت السفرات السعكدية فى بيركت ك
 ( 172)مميكف دكالر 1 كالر كاألخرل بد 500.000حدىـ بػ قدر أمساىمتيف منفصمتيف ت
أنظمة  يـقدر إليو سابقان فقد قامت سكيسرا بتإلى الدعـ العينى الذل أشيباإلضافة إلى 

ساىمت نيكزيمندا بتقديـ  ك. إلزالة القذائؼ الغير منفجرة إلى المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ 
. المركز األقميمى لمكافحة األلغاـ/ لغاـأفراد إلزالة األلغاـ إلى مركز تنسيؽ مكافحة األ 10

 .( 173)كقدمت البرتغاؿ المساعدة الفنية إلى قكات اليكنيفؿ فى الكشؼ عف األلغاـ كاإلزالة 
دكالر مقدمة إلى  825.000أعمنت الكاليات األمريكية عف مساىتمتيا بػ  2008فى أكتكبر 

مى لمكافحة األلغاـ لدعـ إزالة المركز األقمي/ مركز تنسيؽ مكافحة األلغاـ جنكب لبناف
المتحدة عف تقديـ  أعمنت الكاليات 2009كفى أبريؿ  .( 174)القذائؼ الغير منفجرة/ األلغاـ

إلزالة غراض األ أللغاـؿ االستشارية ةمجمكعمميكف دكالر الى اؿ 1,5مساىمة أضافية تقدر ب
ستشارية لأللغاـ مكعة االمميكف دكالر أخريف إلى المج 1.7كما تـ التصديؽ عمى  .فى لبناف
باإلضافة إلى المساىمة  .( 175)فرؽ لإلزالة فى الجنكب 10ستكماؿ تمكيؿ أل 2009فى يكليك 

إلى مؤسسة المارشاؿ لمتراث الستبداؿ انسحاب الكالب  2009دكالر فى  59.049بمبمغ 
كماؿ ستأل دكالر إلى رابطة طالب دايف 1.591.672كما ساىمت بمبمغ  .الكاشفة لأللغاـ

مكافحة األلغاـ ألغراض إنسانية كؿ جكانب تطكير المركز المبنانى لمكافحة األلغاـ كدمج 
نشاء ضماف الجكدة  .( 176)التحكـ فى الجكدة/ كاستكماؿ المسح الفنى كا 
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؛  988-987 .، ٓ 2006؛ رمو٠و ِوٕل األٌغبَ  892 ، ٓ 2007أظو رمو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ  .1
ثلأد  2005اٌْإْٚ اٌقبهع١خ فٟ أٚافو ػبَ  ٚىاهح .799 ، ٓ 2005اَ األه١ٙخ ٚرمو٠و ِوٕل األٌغ

اٌٍجٕب١ٔخ ، ٚىاهح اٌلفبع إٌٟٛٛ ، ٚاٌّىزت إٌٟٛٛ ٌٕيع  ػ١ٍّخ ِْبٚهاد ِغ اٌمٛاد اٌٍَّؾخ

٘نٖ اٌؼ١ٍّخ وبٔذ ،  .ٌالّٔٚبَ ئٌٝ ِؼب٘لح ؽظو األٌغبَ ثْأْ اٌزلاػ١بد ٚاإلعواءاد اٌالىِخ األٌغبَ
اٌزمو٠و إٌَٛٞ  فٟ .اٌٛلذ ، ِٓ اٌّزٛلغ أْ رإكٞ ئٌٝ ر١ٕٛخ ٌؾىِٛخ ٌجٕبْ أْ رُٕٚ فٟ مٌه

اٌز١ٕٛخ ثزمل٠ُ  أٔٙب أٔغيد ٚهلبد ِٛلف اٌّىزت إٌٟٛٛ ٌٕيع األٌغبَ ، ؽَجّب موو 2005ٌؼبَ 
، أعوٞ اٌَّزْبه  2006فٟ ١ٔٛ٠ٛ  .رمو٠و اٌْفبف١خ( 7)ِزطٛػٟ ِؼب٘لح ؽظو األٌغبَ اٌّبكح 

 .ٞ ٌؾظو األٌغبَ األه١ٙخ ِّٙخ فبٕخ ٌٍلػٛح فٟ ٌجٕبْاٌلثٍِٛبً
  .ٚأفجو هئ١ٌ اٌٛىهاء اٌٍجٕبٟٔ ٚلبئل اٌغ١ِ أُٔٙ ال ٠ّبٔؼٛا فٟ االّٔٚبَ ئٌٝ ِؼب٘لح ؽظو األٌغبَ .2

 

اٌّْبٚهاد ث١ٓ اٌٛىاهاد  اٌْإْٚ اٌقبهع١خ لبي اْ ٌجٕبْ رٕظو ثغل٠خ فٟ االّٔٚبَ ئ١ٌٙب ، أْ ٚى٠و .3
  . َِأٌخ ٚلذ ؽزٝ رُٕٚ ٌجٕبْ ئٌٝ اٌّؼب٘لحعبه٠خ ، ٚأٔٙب ١ٌَذ ئال

4.  
١ِْبي ؽلاك ، فٟ ِإرّو اٌّواعؼخ األٚي  .أظو ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ، اٌج١بْ اٌنٞ أكٌٝ ثٗ اٌَف١و  

فًْ ؽىِٛخ ئٍوائ١ً ثزمل٠ُ ع١ّغ اٌقوائٜ "اٌَف١و  ٚاٍزْٙل .2004ك٠َّجو  3فٟ ١ٔوٚثٟ ، 

  ."اؽزالي ئٍوائ١ً ألعياء ِٓ عٕٛة ٌجٕبْاٍزّواه "ٚ " األه١ٙخ اٌزٟ رج١ٓ ْٔو األٌغبَ
5.  

ٕٛد ٌجٕبْ فٟ كػُ إٌَٛٞ اٌّإ٠ل ٌمواهاد ؽظو األٌغبَ فٟ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌالُِ اٌّزؾلح فٟ   
، إٔجؼ اٌجٍل األٚي ٚاٌٛؽ١ل ِٓ أٞ ٚلذ ِٚٝ  1999فٝ ك٠َّجو ػبَ  .1998ٚ  1997ٚ  1996ػبَ 

 فٟ .2004ئٌٝ  2000اٌز٠ٖٛذ وً ٍٕخ ِٓ  أٙب اِزٕؼذ ػٓ .ئٌٝ اٌز٠ٖٛذ ٙل اٌمواه إٌَٛٞ
األٌٚٝ ، ٌٚىٕٙب وبٔذ  ، ٌجٕبْ ٕٛرذ ٌٖبٌؼ اٌمواه فٟ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌٍغٕخ 2005أوزٛثو 

، اٍزّو ٌجٕبْ ػٍٝ االِزٕبع ػٓ  2006ِٕن ػبَ  .غبئجخ فٟ ٚلذ الؽك ِٓ اٌز٠ٖٛذ إٌٓٙبئٟ

  .اٌز٠ٖٛذ
6.  

األٌٚٝ ، االعزّبع  اٌضبٌضخ ٚاٌَز١ٓ ٌٍغّؼ١خ اٌؼبِخ ، اٌٍغٕخاٌّزؾلح ئكاهح ّإْٚ اإلػالَ ،  األُِ  
ٚعبءد ٘نٖ اٌزٖو٠ؾبد فٟ أػمبة ر٠ٖٛذ  .2008أوزٛثو  GA/DIS/3378  ،29 (ثؼل اٌظٙو)اٌؼْو٠ٓ 

  .ػٍٝ ِْوٚع اٌمواه فٟ اٌٍغٕخ األٌٚٝ

7.  
ٚٚرِ  ٠زٌػٍٝ رفب١ًٕ ثْأْ اٌنفبئو اٌؼٕمٛك٠خ ا١ٌَبٍخ ٚاٌّّبهٍخ ، أظو ١ِ٘ٛٓ ها ٌٍؾٖٛي  

ا١ٌَبٍبد ٚاٌّّبهٍبد  : ، ٚاإلعواءاد اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ األه١ٙخ ، ٚؽظو اٌنفبئو اٌؼٕمٛك٠خ
  .107-105 .ٓ ، 2009اٌؾى١ِٛخ ، اٌؼًّ ٙل األٌغبَ فٟ وٕلا ، ِب٠ٛ 

8.  

ك٠َّجو  ١ِ3ْبي ؽلاك ، فٟ ِإرّو اٌّواعؼخ األٚي فٟ ١ٔوٚثٟ ،  .اٌج١بْ اٌنٞ أكٌٝ ثٗ اٌَف١و  
2004.  

9.  
ِبهً  3، ث١وٚد ،  ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ ِمبثٍخ ِغ اٌؼم١ل ِؾّل فّٟٙ ، ِل٠و  

هرجزٗ فٟ ٚلذ ٘ٛ االلزجبً  .اٌؼم١ل فّٟٙ ػمت مٌه رّذ رول١زٗ ئٌٝ هرجخ ػ١ّل] 2008
ؽظو األٌغبَ رزطٍت رل١ِو ع١ّغ األٌغبَ اٌّٚبكح ٌألفواك  ِؼب٘لح .[اٌَّزقلِخ فٟ ٘نا اٌزمو٠و

اٌلٚي األٛواف ارفمذ  .ألغواٗ اٌزله٠ت" اٌؼلك األكٔٝ اٌالىَ "٠َّؼ ثبالؽزفبظ ثـ فيٚٔخ ، ٌٚىٓاٌُ

ثٖٛهح ػبِخ ػٍٝ ػلك رجمٟ ػ١ٍٗ ، ئْ ٚعلد ، ٠ٕٚجغٟ أْ ٠ىْٛ ثبٌّئبد أٚ ا٢الف ، ١ٌٌٚ 
  .ثؼْواد ا٢الف

10.  
ٌخ اٌفٛرٛغواف١خ اٌّملِخ ئٌٝ األك اٍزٕبكا .894-893 .، ٓ 2007أظو رمو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ   

٠جلٚ أْ ؽية هللا اٍزقلَ أٌمٟ اٌمج٘ ػ١ٍُٙ أٚ اٍزوكاك  ، 2007ٌّوٕل األٌغبَ األه١ٙخ فٟ ػبَ 

 أٌغبَ ، ٚاٌغّؼ١بد اٌْواهح ِغٌٙٛخ M18A1ٔٛع األٌغبَ اٌّٚبكح ٌألفواك ،  (4)اإلٍوائ١ٍٟ هلُ 
  .إٌّْأ

 
11.  

رقلاَ اٌّزفغواد ٚاٌْوان اٌقلاػ١خ اٌزٟ اً .اٌْوان اٌقلاػ١خ رَجت فَبئو ٌٍغ١ِ اٌٍجٕبٟٔ
 .ٟ٘ ٙؾ١خ ر١ْٕٜ ِؾظٛه ثّٛعت ِؼب٘لح ؽظو األٌغبَ ألٔٙب ٚظ١فخ ِضً األٌغبَ اٌّٚبكح ٌألفواك

  .895-894 .، ٓ 2007أظو رمو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ 

 
12.  

 .2 ، ٓ 2007ِبهً  22، " 2006اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌؼبَ "، ِووي ر١َٕك ٔيع االٌغبَ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ
 .
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13.  
؛  2 ، ٓ 2009ّجبٛ  18" ، 2008اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌؼبَ "ِووي ر١َٕك ٔيع االٌغبَ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ، 

، ٌغٕخ كهاٍخ  ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .ٚاٌؼوٗ اٌنٞ للِٗ اٌؼ١ّل

  .2009ِب٠ٛ  14اٌؼواق ، ث١وٚد ، 
14.  

؛ اٌؼوٗ اٌنٞ للِٗ اٌؼ١ّل ِؾّل فّٟٙ ،  895 ، ٓ 2007أظو رمو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ   
؛ ٚاٌجو٠ل  2009ِب٠ٛ  14 ، ٌغٕخ كهاٍخ اٌؼواق ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ

ٍجزّجو / أ٠ٍٛي  8ٚاٌقطٜ ٚاٌمٕبثً اٌؼٕمٛك٠خ فٟ  اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ آٌٓ و١ٍٟ ، هئ١ٌ ١٘ئخ اٌؼ١ٍّبد
2009.  

15.  

، ٌغٕخ كهاٍخ  ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .ػ١ّلاٌؼوٗ اٌنٞ للِٗ اي  
اٌّقٚٛثخ ، ١ِْوا ئٌٝ أْ /٘ٛ رؾل٠ل ٌألهاٟٙ إٌّقفٚخ  ٘نا .2009ِب٠ٛ  14اٌؼواق ، ث١وٚد ، 

 ٘نا اٌٛلذ ٚفمب ٌّالن األهاٟٙ ، ٔظوا ٌٕمٔ اٌّؾب١ًٕ ، ِٚب ئٌٝ مٌه األهٗ ٌٓ ٠زُ رط١ٙو٘ب فٟ
.  .2009 ٍجزّجو/ أ٠ٍٛي  8ٟٚٔ ِٓ آٌٓ و١ٍٟ ، اٌمٕبثً اٌؼٕمٛك٠خ فٟ اٌجو٠ل اإلٌىزو

16.  

، ٌغٕخ كهاٍخ  فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ ِؾّل .اٌؼوٗ اٌنٞ للِٗ اٌؼ١ّل  
اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ك٠ف١ل ٘ٛهٚوٌ ، ِل٠و اٌجؤبِظ اٌمطوٞ ،  ؛ ٚاٌجو٠ل 2009ِب٠ٛ  14اٌؼواق ، ث١وٚد ، 

  .2009ٌٛ أغٌ 4ِبط ، 
 2009ِب٠ٛ / أ٠به  14، ه٠ٚزوى ، " ٔمٔ اٌز٠ًّٛ ٠ٙلك ئىاٌخ أٌغبَ اٌمٕبثً اٌؼٕمٛك٠خ "ئ٠و٠ٓ ،   

www.alertnet.org.  .
17.  

ؽَٓ فم١ٗ ، ِّضً اٌمٛاد اٌٍَّؾخ اٌٍجٕب١ٔخ ئٌٝ اٌّووي  .اٌؼوٗ اٌنٞ للِٗ ٚلبي اٌى١ًٌٔٛٛ  

  .2009فجوا٠و  25اإلل١ٍّٟ ، إٌٓجط١خ ، 
18.  

ٚظ١فخ " اٌزم١ٕخ اٌل١ٌٚخ اٌّزقٖٖخ ٌّٚبْ اٌغٛكح ، ٌجٕبْ ،"األُِ اٌّزؾلح اإلّٔبئٟ ، ثؤبِظ   
.  .unjobs.org،  ١ٌٛ٠2009ٛ  21اإلػالْ ، 

19.  

 2009ِب٠ٛ / أ٠به  14، ه٠ٚزوى ، " ٔمٔ اٌز٠ًّٛ ٠ٙلك لٕجٍخ ػٕمٛك٠خ ئىاٌخ األٌغبَ"ئ٠و٠ٓ ،   
www.alertnet.org.  .

20.  
، ٌغٕخ كهاٍخ  ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اٌؼوٗ اٌنٞ للِٗ اٌؼ١ّل  

  .2009ِب٠ٛ  14اٌؼواق ، ث١وٚد ، 

21.  
  .اٌّوعغ ٔفَٗ  

22.  
٘ٛ  "عٕٛة" ٠غطٟ اٌَبؽً ٕٚٛال ئٌٝ ٛواثٌٍ ، عو٠لح( عجً ٌجٕبْ)عجً ٌجٕبْ  .اٌّوعغ ٔفَٗ  

  .عٕٛثٟ اٌقٜ األىهق ، ٚإٌٓجط١خ ٚاٌّْبي ِٓ اٌقٜ األىهق
23.  

 .2 ، ٓ 2009ّجبٛ  18" ، 2008اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌؼبَ "ر١َٕك ٔيع االٌغبَ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ،  ِووي

 .
24.  

، ٚآالْ ثٍٛزْٛ ، وج١و  ِغ اٌؼم١ل ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ ِمبثٍخ  
  .2008ِبهً  4ثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح اإلّٔبئٟ ، ث١وٚد ،  اٌَّزْبه٠ٓ اٌزم١١ٕٓ ،

25.  

 "، ٚرم١١ُ اٌّقبٛو ٚاٌَّؼ فٟ ِق١ُ ٔٙو اٌجبهك ،"ٌّغّٛػخ االٍزْبه٠خ ٌألٌغبَ ا  
www.undporg.lb.  

26.  
 HI ،21  ٚ27، ِل٠و ثؤبِظ اٌؼًّ اٌّزؼٍك ثبألٌغبَ ،  Arien هٍبئً اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ١ٍٍفٟ  

  .2009ٍجزّجو  8أثو٠ً ، ٚ / ١َٔبْ 
27.  

،  ١ٌٛ٠2009ٛ  20" ، 1701ؽية هللا ٠زؾلٜ لواه االُِ اٌّزؾلح "أِو٠ىب وو١ٔٚىً   

www.americanchronicle.com.  
28.  

 ا١ٔٛ١ٌف١ً ٠غزّغ ِغ ؽية هللا ٚؽووخ اًِ ٌّٕبلْخ ئٔفغبهاد فوثذ"ثبرو٠ه عبٌٟ ٚوبهٚي هىق ،   
  .www.dailystar.com.lb،  ١ٌٛ٠2009ٛ  28ٞ ٍزبه ، ك٠ً" ، ١ٍٍُ

http://www.undporg.lb/
http://www.americanchronicle.com/
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 أفغبهاد فوثخ ٌجٕبْ هٍبٌخ اٌٝ االُِ اٌّزؾلح ٚاٌغ١ِ ٠ٕفٟ رأفو اٌزؾم١ك فٟ"هىق ،  وبهٚي  
  .١ٌٛ٠www.dailystar.com.lbٛ ،  29، ك٠ٍٟ ٍزبه ،  "١ٍٍُ

29.  

رّٛى / ١ٌٛ٠ٛ  LMRC 6 مٌه ، اٌج١بٔبد اٌزٟ للِزٙب ؽجٛثخ ػْٛ ، َِٕكٌُ ٠ٕٔ ػٍٝ فالف  ِب  
؛ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ٚهٕل  ١ٌٛ٠2009ٛ  17ع١ٍجود ، ِل٠و اٌجؤبِظ ، ١ٔٛ٠ف١ً ،  رى١ّ١زٟ ؛ 2009

  .2009ِب٠ٛ   -٠2008ٕب٠و  ٍٚبئً اإلػالَ فالي اٌفزوح ِٓ
لز١ً ٚاؽل )اٌضّب١ٔخ ئٙبف١خ  ٚاٌٚؾب٠ب .١ٌ2009ٛ ٠ٛ LMRC  ،6اٌج١بٔبد اٌزٟ للِزٙب ؽجٛثخ ػْٛ ،   

أٚ اٌزمبه٠و اٌٛاهكح ِٓ / رمبه٠و ٍٚبئً االػالَ ٚ  رُ رؾل٠ل٘ب فٟ( ٚإبثخ ٍجؼخ افوْٚ ثغوٚػ
  .ا١ٔٛ١ٌف١ً

30.  

  .2009رّٛى  ١ٌٛ٠2009  ٚ20ٛ  LMRC  ،6هٍبئً اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ؽجٛثخ ػْٛ ،   
31.  

  .١ٌٛ٠2009ٛ  17ع١ٍجود ، ١ٔٛ٠ف١ً ، رى١ّ١زٟ  اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  
32.  

  .١ٔٛ٠2009ٛ  9رى١ّ١زٟ ع١ٍجود ، ا١ٔٛ١ٌف١ً ،  اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  

33.  
  .2009ٍجزّجو  7ٚ  5ٚ  ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ هٍبئً اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  

34.  
ئكاهح  ٠ل فبهً ، ٚٔظبَاألٌغبَ األه١ٙخ ٌإلهٍبي هٍبئً اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ئٌٝ اٌؼك ِوٕل  

، ٍٚٛت  ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ اٌّؼٍِٛبد َِٚبػلح ٙؾب٠ب األٌغبَ هئ١ٌ لَُ
 21، ٚ  2009 ١ٌٛ٠ٛ 9،  ١ٌٛ٠2009ٛ  7،  ١ٌٛ٠2009ٛ  3،  ١ٔٛ٠2009ٛ  12،  2009ِب٠ٛ  26 اٌج١بٔبد فٟ

  .2009رّٛى 

35.  
  .١ٌٛ٠2009ٛ  LMRC  ،6اٌج١بٔبد اٌزٟ للِزٙب ؽجٛثخ ػْٛ ،   

36.  
  .١ٔٛ٠2009ٛ  11،  فبهً ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  

37.  

  .١ٌٛ٠2009ٛ  LMRC  ،9اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ؽجٛثخ ػْٛ ،   
38.  

  .اٌّوعغ ٔفَٗ  
39.  

اٌزمبه٠و ٌّٖبكه  أٍزْٙل ثّغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ 2000، ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ رمو٠و  1999ٌؼبَ   

 .ِٚغ مٌه ، فأٗ ِٓ اٌَّزؾ١ً ِؼوفخ ِب ئما وبْ ثؼ٘ ٘إالء لل رلافً .ِقزٍفخ ػٓ ٚلٛع إبثبد
 20ٌنٌه ، ٌٙنا اٌزمو٠و ، ِٚوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ٌٚمل اٍزقلِذ ٚوبٌخ فوأٌ ثوً اٌزمو٠و ِٓ 

،  2000 ٌؼبَ .949 ، ٓ 2000أظو رمو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ  .(عو٠ؾب 15فَّخ لزٍٝ ٚ )ٙؾ١خ 
 113ػٍٝ ؽل ٍٛاء ػٓ  2002ِٚوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ٌؼبَ  2001رمو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ 

ٌنٌه ، ٌٙنا  .إبثبد 119ػٓ  2004األٌغبَ  ، ٌٚىٓ رمو٠و ِوٕل( عو٠ؾب 99لز١ال ٚ  14)اٌٚؾب٠ب 
،  2001 ٌؼبَ .(ٍٚزخ ِغٌٙٛخعو٠ؾب  99لز١ال ٚ  14)اٌٚؾب٠ب  199اٌزمو٠و ، اٌّوٕل اٌؼبٌّٟ اؽٖذ 

، ٌٚىٓ رمو٠و ِوٕل  (72 لزٍٛا ٚا١ٕت 18)ئٕبثبد  90رمبه٠و  2002رمو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ 

 18ِمزً )ئٕبثبد  93ٌنٌه ، ٌٙنا اٌزمو٠و ، اٌّوٕل اٌؼبٌّٟ اؽٖذ  .إبثبد 93رمبه٠و  2004األٌغبَ 
 42 2003أفبك رمو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ  ، 2002 ٌؼبَ .2001ٌؼبَ ( ، ٚصالصخ غ١و ِؼوٚفخ 72ٚعوػ 

 49ٌزؾل٠ش ٘نا اٌولُ اٌٝ  2004، ٌٚىٓ رمو٠و ِوٕل األٌغبَ ( عو٠ؾب 38اهثؼخ لزٍٝ ٚ )ئٕبثبد 
عو٠ؾب ٍٚجؼخ  38اهثؼخ لزٍٝ ٚ )ئٕبثبد  49ٌنٌه ، ٌٙنا اٌزمو٠و ، اٌّوٕل اٌؼبٌّٟ اؽٖذ  .إبثبد

 ٚرمو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ 2004األٌغبَ األه١ٙخ  ، رمو٠و ِوٕل 2003 ٌؼبَ .2002ٌؼبَ ( ِؼوٚف

عو٠ؾب ، ٚاٌنٞ ٠جٍغ  24ِٖبثب ٌٚىٓ صُ وَو٘ب ٔيٚال اٌٝ صالصخ لزٍٝ ٚ  26أْ ٕ٘بن  2005رمو٠و ػبَ 
  .2003ٌؼبَ ( عو٠ؾب 24صالصخ لزٍٝ ٚ )ٙؾ١خ  27ٌنٌه ، ٌٙنا اٌزمو٠و ، اٌّوٕل اٌؼبٌّٟ اؽٖذ  .27

40.  
ِؾّل ١ّـ ، اٌمبئُ ثأػّبي هئ١ٌ لَُ اٌزٛػ١خ ِٓ ِقبٛو  .و١ًٌٔٛٛاٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ    

  .2009أثو٠ً / ١َٔبْ  27 األٌغبَ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ
41.  

 29، فٟ ع١ٕف ، فٟ  ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .ِمبثٍخ ِغ اٌؼ١ّل  

  .2009ِب٠ٛ 
42.  

اٌؼٕمٛك٠خ فٟ ٌجٕبْ  ا٢صبه االلزٖبك٠خ اٌّزورجخ ػٍٝ اٌمٕبثً: ٠ش اٌزىٍفخ ػل ِٓ ػ"عو٠ظ ،  وواٚصو  

http://www.dailystar.com.lb/
http://www.dailystar.com.lb/
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  .4-3 .، ٓ 2008ِب٠ٛ / الٔلِب٠ٓ اوْٓ ، أ٠به " ،
  .2 ، ٓ 2009ّجبٛ  18" ، 2008اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌؼبَ "ِووي ر١َٕك ٔيع االٌغبَ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ، 

43.  

اٌؼٕمٛك٠خ فٟ ٌجٕبْ  ٕبك٠خ اٌّزورجخ ػٍٝ اٌمٕبثًا٢صبه االلذ: ػل ِٓ ؽ١ش اٌزىٍفخ "عو٠ظ ،  وواٚصو  
  .25 ، ٓ 2008ِب٠ٛ / الٔلِب٠ٓ اوْٓ ، أ٠به " ،

44.  
ئعواءاد اٌّزؼٍمخ : األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ فٟ ٌجٕبْ "،  ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ  

  .www.lebmac.org،  4 ، ٓ "ثبألٌغبَ ا١ٌٙىً
45.  

  .www.lebmac.org "ِووي ِىبفؾخ االٌغبَ اٌزبثغ ٌجٕبْ ،"،  ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ  

46.  
،  2008، ٠ٛ١ٔٛهن ، ٔٛفّجو " ؽبفظخ ِْبه٠غ اإلعواءاد اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ 2009"االُِ اٌّزؾلح ،   

ٓ 236.  
47.  

" إلىاٌخ األٌغبَ فٟ ٌجٕبْ ،( اٌلائوح)ٔٙب٠خ اٌلٌٚخ االٍزوار١غ١خ "،  رت إٌٟٛٛ ٌٕيع األٌغبَاٌّه  

  .4-1 .، ٓ 2005ِبهً 
48.  

، ٌغٕخ كهاٍخ  ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اٌؼوٗ اٌنٞ للِٗ اٌؼ١ّل  
  .2009ِب٠ٛ  14اٌؼواق ، ث١وٚد ، 

49.  
االعزّبع اٌضبٟٔ ػْو  ٍٚزْٛ ، ثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح اإلّٔبئٟ ، ث١وٚد ،اٌنٞ للِٗ آالْ ة اٌؼوٗ  

، ٚأظو أ٠ٚب ِغٌٍ األِٓ  2009ِبهً  24ٌّل٠وٞ ا١ٌٕٛٛخ َِٚزْبهٞ األُِ اٌّزؾلح ، ع١ٕف ، 

 2009/119 / اً" ،( 2006) 1701ثْأْ لواه ِغٌٍ األِٓ  اٌزمو٠و اٌزبٍغ ٌأل١ِٓ اٌؼبَ"اٌلٌٟٚ ، 
  .43 .اٌفموح،  2009ِبهً  3، 

50.  
  .3 ، ٓ 2008ِبهً  3" ، 2007اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌؼبَ "ِووي ر١َٕك ٔيع االٌغبَ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ، 

51.  

  .2 ، ٓ 2009ّجبٛ  18" ، 2008اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌؼبَ "ِووي ر١َٕك ٔيع االٌغبَ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ، 
52.  

/ ١َٔبْ  27 ِزؼٍمخ ثبألٌغبَِؾّل ١ّـ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اي .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  
  .2009أثو٠ً 

53.  

  .2009ِبهً  LMRC 17اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ؽجٛثخ ػْٛ ،   
54.  

 29، فٟ ع١ٕف ، فٟ  ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .ِمبثٍخ ِغ اٌؼ١ّل  
  .2009ِب٠ٛ 

55.  
/ ١َٔبْ  27 ِبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَِؾّل ١ّـ ، ٌجٕبْ ِووي األع .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  

، فٟ ع١ٕف  ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .، ِٚمبثٍخ ِغ اٌؼ١ّل 2009أثو٠ً 

  .2009ِب٠ٛ  29، فٟ 
56.  

  .2009ِبهً  LMRC 17اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ؽجٛثخ ػْٛ ،   
57.  

  .2009أثو٠ً  20ا١َ١ٔٛ١ٌف ، اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ِٙب كِبط ، ّٚإْٚ ؽّب٠خ اٌطفً ، ٚ  

58.  
 2009ِبهً  LMRC 17اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ؽجٛثخ ػْٛ ،   

59. .  
  .2009أثو٠ً  20اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ِٙب كِبط ، ٚا١َ١ٔٛ١ٌف ،   

60.  
 5اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ فبٌل ٠ّٛد ، َِٕك ثؤبِظ ِىبفؾخ األٌغبَ ، ع١ِ اٌْؼت اٌغل٠ل ،    

  .2009ٍجزّجو 

61.  
  .١ٔٛ٠2009ٛ  11،  فبهً ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛاٌجو  
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62.  
  .١ٔٛ٠2009ٛ  LMRC  ،1هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً ؽجٛثخ ػْٛ ،   

  .اٌّوعغ ٔفَٗ  

63.  
  .www.lebmac.org "ربه٠قٕب" ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ  

64.  
 29، فٟ ع١ٕف ، فٟ  ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .ِمبثٍخ ِغ اٌؼ١ّل  

  .2009ِب٠ٛ 
65.  

؛  ١ٔٛ٠2009ٛ  11،  فبهً ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  

  .١ٔٛ٠2009ٛ  ١ّ٠9زٟ ع١ٍجود ، ا١ٔٛ١ٌف١ً ، ره ٚاٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ
66.  

  .١ٌٛ٠2009ٛ  7،  فبهً ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .ِمبثٍخ ٘برف١خ ِغ  و١ًٌٔٛٛ  
67.  

  .١ٔٛ٠2009ٛ  11،  فبهً ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  

68.  
  .١ٔٛ٠2009ٛ  LMRC  ،1ٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً ؽجٛثخ ػْٛ ، هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األ  

  .اٌّوعغ ٔفَٗ  
69.  

 ِٓ اٍزمٖبء اٌٚؾب٠ب وبْ ِلػِٛب ِٓ ع١ِ اٌْؼت اٌغل٠ل ، ٚاٌزٟ ػٍٝ األهعؼ 1 اٌّوؽٍخ  
اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ فبٌل ٠ّٛد ، ع١ِ  اٌجو٠ل .2ٍٛف رىْٛ لبكهح ػٍٝ رغط١خ األِٛاي اٌالىِخ ٌٍّوؽٍخ 

  .2009ٍجزّجو  5اٌْؼت اٌغل٠ل ، 

70.  
  .١ٌٛ٠2009ٛ  7،  فبهً ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .ِمبثٍخ ٘برف١خ ِغ  و١ًٌٔٛٛ  

 
  .9 .ث١وٚد ، ٓ" ، 2012-2008فطخ ٠ٍٛٛخ األعً "،  اٌّىزت إٌٟٛٛ ٌٕيع األٌغبَ .71

، ( ا٢ْ للاِٝ اٌّؾبهث١ٓ ِٓ أعً أِو٠ىب)للاِٝ اٌّؾبهث١ٓ فٟ ف١زٕبَ ِٓ ِإٍَخ أِو٠ىب   

  .9 ، ٓ 2004، " ٌجٕبْ َِؼ رأص١و األٌغبَ األه١ٙخ"
72.  

،  2008، ٠ٛ١ٔٛهن ، ٔٛفّجو " ؽبفظخ ِْبه٠غ اإلعواءاد اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ 2009"االُِ اٌّزؾلح ،   
ٓ 235.  

73.  

إلىاٌخ األٌغبَ فٟ ( اٌلائوح)ٔٙب٠خ اٌلٌٚخ االٍزوار١غ١خ "،  ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ  
  .www.lebmac.org،  1 .، ٓ" ٌجٕبْ

74.  
  .12- 9 .اٌّوعغ ٔفَٗ ، ٓ  

75.  
/ ١َٔبْ  27 ِؾّل ١ّـ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  

  .2009أثو٠ً 

76.  
  .١ٔٛ٠2009ٛ  11،  ى األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَفبهً ، ٌجٕبْ ِون .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  

77.  
  .اٌّوعغ ٔفَٗ  

78.  

  .اٌّوعغ ٔفَٗ  
79.  

  .١ٔٛ٠2009ٛ  LMRC  ،1هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً ؽجٛثخ ػْٛ ،   
 "عبئيح ٔبَٔٓ اٌفبئي٠ٓ رٛى٠غ األثمبه ػٍٝ اٌّياهػ١ٓ اٌٍجٕب١١ٔٓ ،"ِف١ٙٛخ ّإْٚ اٌالعئ١ٓ ،   

www.reliefweb.int.  اٌغبئيح ا٠ٌَٕٛخ ٌٍّف١ٙٛخ اٌؼ١ٍب ٌزىو٠ُ ّقٔ أٚ ِغّٛػخ ِٓ اٌقلِبد
  .اٌّز١ّيح فٟ كػُ لٚب٠ب اٌالعئ١ٓ

80.  

  .2008ِبهً  4ِمبثٍخ ِغ آالْ ثٍٛزْٛ ، ثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح اإلّٔبئٟ ، ث١وٚد ،   
ٚظ١فخ " ٌجٕبْ اٌغٛكح ، اٌزم١ٕخ اٌل١ٌٚخ اٌّزقٖٖخ ٌّٚبْ"األُِ اٌّزؾلح اإلّٔبئٟ ،  ثؤبِظ  

ِٓ آٌٓ و١ٍٟ ، اٌمٕبثً اٌؼٕمٛك٠خ فٟ  ؛ ٚاٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ unjobs.org،  ١ٌٛ٠2009ٛ  21اإلػالْ ، 
  .2009ٍجزّجو / أ٠ٍٛي  8
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81.  
ػْو ٌّل٠وٞ  اٌنٞ للِٗ آالْ ثٍٛزْٛ ، ثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح اإلّٔبئٟ ، االعزّبع اٌضبٟٔ اٌؼوٗ  

ٚاٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ آٌٓ و١ٍٟ ،  ؛ 2009ِبهً  24ٌّزؾلح ، ع١ٕف ، ا١ٌٕٛٛخ َِٚزْبهٞ األُِ ا

  .2009 ٍجزّجو/ أ٠ٍٛي  8اٌمٕبثً اٌؼٕمٛك٠خ فٟ 
  .3 ، ٓ 2009ّجبٛ  18" ، 2008اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌؼبَ "، ِووي ر١َٕك ٔيع االٌغبَ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ

82.  
، ٚإّطٓ ،  "2007 ح اٌوثغ اٌضبٟٔ ِٓاٌوٍبٌخ اإلفجبهٞ"كػُ اإلعواءاد اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ ،  فو٠ك  

 ئْ ا١ٌَبٍبد ا١ٌٕٛٛخ"،  ؛ ٌٚجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ 2007أغَطٌ  2اٌؼبّٕخ ، 
  .www.lebmac.org،  "ٌّىبفؾخ األٌغبَ

83.  

،  21 .، ٓ" ثبألٌغبَ فٟ عّٙٛه٠خ ٌجٕبْاألػّبي اٌّزؼٍمخ "،  ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ  
www.lebmac.org.  

84.  
 29، فٟ ع١ٕف ، فٟ  ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .ِمبثٍخ ِغ اٌؼ١ّل  

  .2009ِب٠ٛ 

85.  
  .١ٔٛ٠2009ٛ  LMRC  ،1هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً ؽجٛثخ ػْٛ ،   

 22، ِٛظف ثؤبِظ ٌغٕٛة ٌجٕبْ ، كائوح األُِ اٌّزؾلح ،  Menier اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ِبهٞ آْ  
  .2008ِب٠ٛ 

86.  
؛  ١ٔٛ٠2009ٛ  11،  فبهً ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  

  .١ٔٛ٠2009ٛ  LMRC  ،1ْ لجً ؽجٛثخ ػْٛ ، ٚهكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ َ

87.  
  .4 ، ٓ 2009ّجبٛ  18" ، 2008اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌؼبَ "ِووي ر١َٕك ٔيع االٌغبَ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ، 

88.  
 2009ِب٠ٛ / أ٠به  14، ه٠ٚزوى ، " ٔمٔ اٌز٠ًّٛ ٠ٙلك لٕجٍخ ػٕمٛك٠خ ئىاٌخ األٌغبَ"ئ٠و٠ٓ ،   

www.alertnet.org.  

89.  
  .www.reliefweb.int،  ١ٔٛ٠2009ٛ  25" اٌؼ١ٍّبد اٌمطو٠خ ،: ، ٌجٕبْ "ر١ّٕخ إٌٓظُ اٌيهاػ١خ   

90.  
  .١ٌٛ٠2009ٛ  29اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ أه١ِٓ ٘بهر١ٔٛ١بْ ، ِل٠وح ثؤبِظ ر١ّٕخ إٌٓظُ اٌيهاػ١خ ،   

91.  

 2009ِب٠ٛ / أ٠به  14، ه٠ٚزوى ، " ٔمٔ اٌز٠ًّٛ ٠ٙلك لٕجٍخ ػٕمٛك٠خ ئىاٌخ األٌغبَ"٠ٓ ، ئ٠و  
www.alertnet.org.  

92.  
  .5 ، ٓ 2009ّجبٛ  18" ، 2008اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌؼبَ "، ِووي ر١َٕك ٔيع االٌغبَ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ

93.  
، ٌغٕخ كهاٍخ  ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .كاٌؼوٗ اٌنٞ للِٗ اٌؼّٟ  

  .2009ِب٠ٛ  14اٌؼواق ، ث١وٚد ، 

94.  
اٌزمو٠و إٌَٛٞ "؛ ِٚووي ر١َٕك َ ،  2009أثو٠ً  4اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ك٠ف١ل ٘ٛهٚوٌ ، ِبط ،   

  .8 ، ٓ 2009ّجبٛ  18" ، 2008ٌؼبَ 
95.  

  .48 ، ٓ 2007ِب٠ٛ / ، ٠ٛ١ٔٛهن ، أ٠به " 2006إٌَٛٞ ٌؼبَ  اٌزمو٠و"كائوح األُِ اٌّزؾلح ،   

96.  
  .2009أثو٠ً  4اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ك٠ف١ل ٘ٛهٚوٌ ، ِبط ،   

97.  
  .2 ، ٓ 2009ّجبٛ  18" ، 2008اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌؼبَ "، ِووي ر١َٕك ٔيع االٌغبَ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ

98.  
  .2009ٍجزّجو  8أثو٠ً ٚ  Ariens  ،HI ،21 هٍبئً اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ١ٍٍفٟ  

99.  

  .١ٔ2009َبْ  Arien  ،HI ،21  ٚ27 هٍبئً اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ١ٍٍفٟ  
100.  

  .2007أغَطٌ  17، ِٛظف ثؤبِظ ، ف١زٖوف اٌّووي َ ،  Goehsing اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ع١ٌٛب  

http://www.lebmac.org/
http://www.lebmac.org/
http://www.lebmac.org/
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101.  
  .6 ، ٓ 2009ثبٛ ُ 18" ، 2008اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌؼبَ "ِووي ر١َٕك ٔيع االٌغبَ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ، 

102.  

ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي  .، ٚاٌؼوٗ اٌنٞ للِٗ اٌؼ١ّل 6،  2 .اٌّوعغ ٔفَٗ ، ٓ  
اٌزمو٠و هثغ "؛ ِٚووي ر١َٕك َ ،  2009ِب٠ٛ  14، ٌغٕخ كهاٍخ اٌؼواق ، ث١وٚد ،  اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ

  .6 ٓ "، 2008إٌَٛٞ اوزٛثو اٌٝ ك٠َّجو 
103.  

،  29 .، ٓ" األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ فٟ عّٙٛه٠خ ٌجٕبْ"،  ِزؼٍمخ ثبألٌغبٌَجٕبْ ِووي األػّبي اي  
www.lebmac.org.  

104.  

ِٓ لجً  أْٔطخ اٌطبلخ اٌّزغلكح اٌزٟ أعورٙب إٌّظّبد غ١و اٌؾى١ِٛخ اٌّؾ١ٍخ ٌِٚٛذ ِؼظُ   
اٌجو٠ل  .اٌّزغلكح فٟ ٌجٕبْ هئ١َٟ ألْٔطخ اٌطبلخع١ِ اٌْؼت اٌغل٠ل ، اٌنٞ ال ٠ياي اٌّبٔؼ اي

  .2009ٍجزّجو  5اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ فبٌل ٠ّٛد ، ع١ِ اٌْؼت اٌغل٠ل ، 
  .2009ِبهً  LMRC 17اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ؽجٛثخ ػْٛ ،   

105.  

/ ١َٔبْ  27 ِؾّل ١ّـ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  
  .2009ثو٠ً أ

106.  
 29، فٟ ع١ٕف ، فٟ  ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .ِمبثٍخ ِغ اٌؼ١ّل  

  .2009ِب٠ٛ 
107.  

  .اٌّوعغ ٔفَٗ  

108.  
/ ١َٔبْ  27 ِؾّل ١ّـ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  

  .2009أثو٠ً 
109.  

  .١ٌٚ2009ٛ ٞ 30اٌّوعغ ٔفَٗ ،   

110.  
  .2009ِبهً  LMRC 17اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ؽجٛثخ ػْٛ ،   

111.  
/ ١َٔبْ  27 ِؾّل ١ّـ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  

  .2009أثو٠ً 

112.  
  .2009ِبهً  LMRC 17اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ؽجٛثخ ػْٛ ،   

113.  
، ٚاٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ فبٌل  ١ٔ2009َبْ  20ا كِبط ، ٚا١َ١ٔٛ١ٌف ، اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ِٗ  

  .2009ٍجزّجو  ٠5ّٛد ، ع١ِ اٌْؼت اٌغل٠ل ، 
114.  

 29، فٟ ع١ٕف ، فٟ  ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .ِمبثٍخ ِغ اٌؼ١ّل  

  .2009ِب٠ٛ 
115.  

  .2009ِبهً  LMRC 17اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ؽجٛثخ ػْٛ ،   
116.  

 29، فٟ ع١ٕف ، فٟ  ِؾّل فّٟٙ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .ِمبثٍخ ِغ اٌؼ١ّل  

  .2009ِب٠ٛ 
117.  

  .913 ، ٓ 2008أظو رمو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ   
118.  

  .2009أثو٠ً  20اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ِٙب كِبط ، ٚا١َ١ٔٛ١ٌف ،   
119.  

 .؛ ٚاٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ 2009ِبهً  LMRC 17 اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ؽجٛثخ ػْٛ ،  

  .2009أثو٠ً / ١َٔبْ  27 ِؾّل ١ّـ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ
120.  

/ ١َٔبْ  27 ِؾّل ١ّـ ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  
  .2009أثو٠ً 
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121.  
 1،029 ، ٓ 2001؛ رمو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ  902 ، ٓ 2007َ األه١ٙخ أظو رمو٠و ِوٕل األٌغب  

.  .948 ، ٓ 2000؛ ٚأظو رمو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ 

122.  
؛ رمو٠و  996 ، ٓ 2006؛ رمو٠و ِوٕل األٌغبَ  913 ، ٓ 2008أظو رمو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ   

  .1،052 ، ٓ 2004ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ، ٚأظو رمو٠و  806 ، ٓ 2005ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ 
123.  

  .١ٌٛ٠2009ٛ  LMRC  ،9اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ؽجٛثخ ػْٛ ،   
124.  

  .١ٔٛ٠2009ٛ  11،  فبهً ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  

125.  
  .اٌّوعغ ٔفَٗ  

126.  
  .١ٔٛ٠2009ٛ  LMRC  ،1ؽجٛثخ ػْٛ ، هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً   

   .١ٔٛ٠2009ٛ  11،  فبهً ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  

127.  
  .١ٔٛ٠2009ٛ  LMRC  ،1هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً ؽجٛثخ ػْٛ ،   

 LWAH  ،9ه٠ُ ِىٟ ؽلاهح ، اٌّل٠و اٌزٕف١نٞ ،  هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً  
 ٛ١ٌٛ٠2009.  

128.  
  .١ٔٛ٠2009ٛ  11،  فبهً ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ  

129.  

 11اٌيهاػ١خ ،  ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ػٓ ٛو٠ك أه١ِٓ ٘بهر١ٔٛ١بْ ، ر١ّٕخ إٌٓظُ هكا  
ػٍٟ ، ِل٠و اٌّْوٚع  ٚاىٟٔ ِبهن ؛ هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ عبٔت ١ٔٛ٠2009ٛ 

، هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً ه٠ُ  ١ٔٛ٠2009ٛ  5اٌَبثك ، ٚاٌوؤ٠خ اٌؼب١ٌّخ ، 
  .917 ، ٓ 2008؛ ٚرمو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ  2009 ١ٌٛ٠ٛ LWAH  ،9ِىٟ ؽلاهح ، 

130.  

  .١ٌٛ٠2009ٛ  LWAH  ،9اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً ه٠ُ ِىٟ ؽلاهح ،  هكا ػٍٝ  
131.  

  .١ٔٛ٠2009ٛ  LMRC  ،1هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً ؽجٛثخ ػْٛ ،   
، غ١و ِإهؿ ، ث١وٚد " 2008ئىاٌخ األٌغبَ فٟ ٌجٕبْ : رمو٠و "،  ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ  

 ،ٓ. 42.  

132.  
؛ ٚاٌجو٠ل  ١ٔٛ٠2009ٛ  LMRC  ،1هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً ؽجٛثخ ػْٛ ،   

  .١ٔٛ٠2009ٛ  11،  فبهً ، ٌجٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ .اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  و١ًٌٔٛٛ
133.  

 ٠2009ٛ ِب 1كا٠ٍٟ ٍزبه ، " ِؼطً ٙئ١ٍخ ٌالؽزفبي فٟ ػ١ل اٌؼّبي ،"،  أثٟ ى٠ل ِبهن  
www.dailystar.com.lb.  

134.  

  .١ٔٛ٠2009ٛ  LMRC  ،1هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً ؽجٛثخ ػْٛ ،   
، ث١وٚد ، " رمو٠و اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ ا١ٌٕٛٛخ 2009-2008ٌجٕبْ "ثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح اإلّٔبئٟ ،   

  .32 ، ٓ ١ٔٛ٠2009ٗ / ؽي٠واْ 
135.  

  .33-32 .اٌّوعغ ٔفَٗ ، ٓ  

136.  
  .48 .اٌّوعغ ٔفَٗ ، ٓ  

137.  
فٟ  ِٓ اٌّؼٍِٛبد ثقٖٛٓ ىاهح ّإْٚ اٌّؾبهث١ٓ اٌملاِٝ ٚغ١وُ٘ ِٓ ِملِٟ اٌقلِبد ِي٠ل  

  .www.lebanon - support.orgٌجٕبْ ٘ٛ ِزبػ ػٍٝ ِٛلغ ث١ٓ ٌجٕبْ ٚكػُ اٌجٛاثخ ، 
138.  

  .2009ٍجزّجو  5فبٌل ٠ّٛد ، ع١ِ اٌْؼت اٌغل٠ل ،  اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  

  .١ٌٛ٠2009ٛ  10اٌّوعغ ٔفَٗ ،   
139.  

  .١ٌٛ٠2009ٛ  LWAH  ،9هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً ه٠ُ ِىٟ ؽلاهح ،   
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140.  
  .١ٌٛ٠2009ٛ  9، َِٕك اٌجواِظ ، هاثطخ آي اٌغوؽٝ ،  فٍّٛبْ ِمبثٍخ ٘برف١خ ِغ ػّبك  

141.  

١ٌٛ٠ٛ  9، هاثطخ آي اٌغوؽٝ ،  فٍّٛبْ ٜ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ػٓ ٛو٠ك ػّبكهكا ػً  
2009.  

142.  
  .١ٌٛ٠2009ٛ  WRF  ،1اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ رٛف١ك هىق هللا ، َِٕك اٌّْوٚع ،   

١ٔٛ٠ٛ  5، ٚاٌوؤ٠خ اٌؼب١ٌّخ ،  ٚىأٟ هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً ػٍٟ ِبهن  
2009.  

143.  

١ٔٛ٠ٛ  LMRC  ،1اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ٚهكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ِٓ لجً ؽجٛثخ ػْٛ ،   
  .2009ؽي٠واْ  4ٚ  2009

144.  
 11هكا ػٍٝ اٍزج١بْ ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ػٓ ٛو٠ك أه١ِٓ ٘بهر١ٔٛ١بْ ، ر١ّٕخ إٌٓظُ اٌيهاػ١خ ،   

 ٛ١ٔٛ٠2009.  

145.  
 9ٌىزوٟٚٔ ِٓ ا١ٌَبٔلهٚ غٛاه٠ٕٛ ، َِٕك اٌجؤبِظ ، أزوًٍٛ ، ِمبثٍخ ٘برف١خ ِغ ٚاٌجو٠ل اإل  

 ٛ١ٌٛ٠2009.  
146.  

.  .2 ٓ "، 2012-2008ػٍٝ اٌّلٜ اٌط٠ًٛ اٌقطخ ا١ٌٕٛٛخ "،  اٌّىزت إٌٟٛٛ ٌٕيع األٌغبَ  
147.  

ٌٍؾٖٛي ػٍٝ رفب١ًٕ ئٙبف١خ ؽٛي ٌجٕبْ ٌزؼجئخ اٌّٛاهك ٚاٍزوار١غ١بد  .7 .اٌّوعغ ٔفَٗ ، ٓ  

  .922 ، ٓ 2008لو٠و ِوٕل األٌغبَ األه١ٙخ ١٘ىً ، أظو د
148.  

.  .14 ٓ "، 2008اثو٠ً اٌٝ ١ٔٛ٠ٛ : اٌزمو٠و هثغ إٌَٛٞ "ِووي ر١َٕك ٔيع االٌغبَ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ، 
149.  

 2008ِٓ ١ٌٛ٠ٛ ؽزٝ ٍجزّجو : اٌزمو٠و هثغ إٌَٛٞ "ِووي ر١َٕك ٔيع االٌغبَ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ، 

،"ٓ. 10.  .
150.  

  .2008ِبع اٌزبٍغ ٌٍلٚي األٛواف ، ع١ٕف ، ٔٛفّجو ث١بْ ِٓ ٌجٕبْ ، ٚاالعذ  
 اٌّوعغ ٔفَٗ  

151. .  

،  ٠2009ٕب٠و  13، ك٠ٍٟ ٍزبه ، " اٌٛلذ ٌٓ ٠ىفٟ إلىاٌخ األٌغبَ إٌْظخ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ"  
www.dailystar.com.lb.  

152.  
، ٌغٕخ كهاٍخ  ثٕبْ ِووي األػّبي اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَاٌؼوٗ اٌنٞ للِٗ اٌؼم١ل ِؾّل فّٟٙ ، ي  

  .2009ِب٠ٛ  14اٌؼواق ، ث١وٚد ، 
153.  

اٌؼبّٕخ ،  ، ٚإّطٓ ،" 2009أْ ٠ّْٛا ػٍٝ األهٗ فٟ اٌَالِخ "اٌقبهع١خ األ١ِوو١خ ،  ٚىاهح  

وو٠َزٛثبي ، ١ٍبٍخ اٌَّبػل ،  ؛ هٍبئً اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ِبهٞ ووٚى 2009رّٛى / ١ٌٛ٠ٛ 
، ئكاهح ٔيع  ٠ٕٚغو٠ٓ ئه٠ه الهً .؛ اٌَف١و 2009 ِب٠ٛ 28ِل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌٍؼاللبد اٌقبهع١خ ، اي

فبرٕٟ ، َِزْبه ،  ئ٠ٕغ٠ٛٓ ؛ 2009ِبهً  31 اٌَالػ ٚػلَ االٔزْبه ، ٚىاهح اٌْإْٚ اٌقبهع١خ ،
؛  2009أثو٠ً  30، االٍزّبهح ٠بء ،  7؛ اٍجب١ٔب رمو٠و اٌّبكح  2009 ١ٔٛ٠ٛ 4ٚىاهح اٌْإْٚ اٌقبهع١خ ، 

األٌغبَ  اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ رزجوع ٌؼ١ٍّخ ٔيع"اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ،  ٍفبهح اٌٍّىٟ

؛ هٍبئً  www.saudiembassy.net ، ٚإّطٓ اٌؼبّٕخ ، ١ٔ2008َبْ  9" فٟ عٕٛة ٌجٕبْ ،
ٚئكاهح األِٓ ، ٚىاهح  اٌجؤبِظ ، اٌٖواع ، ٚاإلَٔب١ٔخ اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ا٠ّٟ ٚا٠ذ ، ٔبئت ِل٠و

؛  2009ِبهً  2؛ ِبكً ٘ٛف ، ٚىاهح اٌْإْٚ اٌقبهع١خ ،  2009 ِبهً 17 اٌز١ّٕخ اٌل١ٌٚخ ،
أٌّب١ٔب  ؛ ١ٔٛ٠2009ٛ  8لَُ اٌَّبػلاد اإلَٔب١ٔخ ، ٚىاهح اٌْإْٚ اٌقبهع١خ ،  ، ف١ٕغو ك٠ّزوٞ

ٌىزوٟٚٔ ِٓ ه٠ّٟ فو٠لِبْ ، اإل ؛ هٍبئً اٌجو٠ل 2009أثو٠ً  27، االٍزّبهح ٠بء ،  7رمو٠و اٌّبكح 
،  ِٛالً ؛ ٚوبه١ٌٚٓ 2009ِبهً  11، ٚىاهح اٌْإْٚ اٌقبهع١خ ، فٟ  هاثؼب اٌْؼجخ ا١ٌَب١ٍخ

  .١ٔٛ٠2009ٛ  22اٌّزؼٍمخ ثبألٌغبَ ، َِٕك اٌٛوبٌخ األٍزوا١ٌخ ،  ٌألػّبي

154.  
، االٍزّبهح ٠بء ،  7ِبكح ؛ ٚاٍجب١ٔب رمو٠و اي 2009أثو٠ً  30، االٍزّبهح ٠بء ،  7ثٍغ١ىب رمو٠و اٌّبكح   

  .2009أثو٠ً  30
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155.  
اٌٍّّىخ  ه٠ٚبي ٍفبهح"اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ رزجوع ٌؼ١ٍّخ ٔيع األٌغبَ فٟ عٕٛة ٌجٕبْ ٚ  اٌٍّّىخ  

اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ  "؛ ٚ www.saudiembassy.net،  2008أثو٠ً  9اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ، 

ه٠ٚبي ٍفبهح اٌٍّّىخ "اٌّزؾلح اٌجؤبِظ فٟ ٌجٕبْ ٚ  ٌالُِ ١ٍِْٛ كٚاله إلىاٌخ األٌغبَ 1رزجوع ثّجٍغ 
.  .www.saudiembassy.net،  2008ٔٛفّجو  20ٚإّطٓ ، اٌؼبّٕخ ،  اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ فٟ

156.  
١ٔٛى٠ٍٕلا  ؛ 2009ِبهً  11اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ه٠ّٟ فو٠لِبْ ، ٚىاهح اٌْإْٚ اٌقبهع١خ ، فٟ  اٌجو٠ل  

( 2008ٌٍَٕخ اٌزم١ّ٠ٛخ ) 7رمو٠و اٌّبكح  ؛ ٚاٌجورغبي 2009أثو٠ً  30ء ، ، االٍزّبهح ٠ب 7رمو٠و اٌّبكح 
  .، ٚاالٍزّبهح ٠بء

157.  

،  2008أوزٛثو  11"ئٙبف١خ إلىاٌخ األٌغبَ ، $  825،000ػٍٟ  رٛافك اٌٛال٠بد اٌّزؾلح
www.naharnet.com ٚاٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ٍزب٠َٟ ك٠ف١ٌ ، ٚئّوان اٌغّٙٛه ، ِىزت ئىاٌخ ؛ 

  .2009ٍجزّجو  2ؽخ ٚاٌؾل ِٓ اٌزٍٛس ، ٚىاهح اٌقبهع١خ األ١ِوو١خ ، األًٍ
158.  

١ٍِْٛ كٚاله ٌٍؾٖٛي ػٍٝ غوفخ رجبكي ِؼٍِٛبد اٌنفبئو فٟ ٌجٕبْ  1.5رزجوع ثّجٍغ  اٌٛال٠بد اٌّزؾلح

؛ ٚاٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  newsblaze.com .2009ِبهً  29ٍٚبئً اإلػالَ األفجبه اٌقٜ ، "، 
  .2009ٍجزّجو  2ٚىاهح اٌقبهع١خ األ١ِوو١خ ، ٍزب٠َٟ ك٠ف١ٌ ، 

  .2009ٍجزّجو  2اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ ٍزب٠َٟ ك٠ف١ٌ ، ٚىاهح اٌقبهع١خ األ١ِوو١خ ،   
 

 


